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KEDVES SZÜLŐK! 

  

  

Szeretettel és tisztelettel köszöntjük Önöket a Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 

Csepeli Csodakút Egyesített Óvodájában.   

Az elkövetkező néhány évben közös lesz az örömünk és a felelősségünk a gyermekek 

nevelésében, ezért szeretnénk, ha kapcsolatunk a kölcsönös bizalomra és tiszteletre épülne, 

valódi nevelőpartnerek lennénk.  

Ahhoz, hogy ez az együttműködés eredményes és jó legyen, engedjék meg, hogy figyelmükbe 

ajánljuk az óvoda életét meghatározó fontosabb törvényi előírásokat, szokásokat és 

szabályokat.  

A házirend célja, hogy a gyermekek, a szülők/törvényes képviselők (továbbiakban: szülő(k)), 

az óvoda dolgozói és az óvodával jogviszonyban nem lévő, de az intézmény létesítményeit 

jogszerűen használó személyek számára rögzítse a gyermeki jogok, valamint a szülői jogok és 

kötelességek gyakorlásának módját és az óvoda munkarendjével kapcsolatos rendelkezéseket. 

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

zavartalan megvalósítását, és segítsék az óvoda közösségi életének megszervezését.  

A Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda szervezeti felépítése szükségessé teszi, hogy a Házirend 

két részből álljon. Először a minden intézményegységre vonatkozó közös szabályokat 

tartalmazza, majd a bázis, illetve tagóvodák helyi sajátosságaiból következő szabályok 

kerülnek megfogalmazásra, dőlt betűkkel kiegészítve.  

Az Egyesített óvodai szintű Házirendet az intézményvezető készíti, az Egyesített Óvodai szintű 

Szülői Szervezet véleményezi, és a nevelőtestület fogadja el. A bázis, illetve tagóvodai szintű 

kiegészítéseket a helyi Szülői Szervezet véleményezi és a tagóvoda nevelőtestülete fogadja el.  

Bízunk benne, hogy segít az eligazodásban, a megértésben, valamint a gyermeki, a szülői, a 

dolgozói jogok és kötelességek megismerésében és gyakorlásában.  

  

A Házirendben foglaltak betartása a gyerekek, szülők, hozzátartozók, az intézménybe belépő 

személyek, és az óvoda minden dolgozójának közös érdeke.  

  

Kérjük, hogy az alábbiakban megfogalmazott intézményi belső szabályzatot figyelmesen 

olvassák végig, és a gyermek optimális fejlődése, valamint a család és az óvoda eredményes 

együttműködése érdekében törekedjen a benne foglaltak betartására.  
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 Szeretettel és tisztelettel köszöntjük a Kati Oviban! 

 

 

 

Az elkövetkező három-négy évben gyermekük nevelése során közös lesz örömünk és 

felelősségünk. Nevelőközösségünk úgy gondolja, hogy a család és óvoda kapcsolata 

csak a kölcsönös bizalomra, és tiszteletre épülve lehet igazán jól működő. 

Ahhoz, hogy ez az együttműködés eredményes és jó legyen, szeretnénk figyelmükbe 

ajánlani az tagóvodánk életét meghatározó fontosabb szokásokat, szabályokat. 

A házirendben foglaltak betartása kötelező a gyermekekre, szülőkre, hozzátartozókra, 

és az óvoda minden dolgozójára egyaránt. 

 

 

 

 

Tisztelettel:  

Kati Ovi dolgozói 
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A házirend jogszabályi háttere:  
  

• 2011.évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről  

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

működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról  

• 229/2012. (VIII.28.) Kormányrendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény 

végrehajtásáról  

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

• 2011. évi  CCXI törvény a családok védelméről  

• 363/2012.  (XII.17.)  Korm.rendelet  az  Óvodai 

 nevelés  országos alapprogramjáról  

• 32/2012. (X.8.) EMMI rendelet A Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai 

nevelésének irányelve és a Sajátos nevelési igényű tanulók iskolai oktatásának 

irányelve kiadásáról 

• 15/2013. (II.26.) EMMI rendelet a pedagógiai szakszolgálati intézmények 

működéséről 

• 17/2013. (III.1.) EMMI rendelet a nemzetiség óvodai nevelésének irányelve és 

a nemzetiség iskolai oktatásának irányelve kiadásáról 

• 48/2012. (XII.12.) EMMI rendelet a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokról, a 

pedagógiai-szakmai szolgáltatásokat ellátó intézményekről és a pedagógiai-

szakmai szolgáltatásokban való közreműködés feltételeiről 

• 15/1998. (IV.30.) NM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, 

gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és 

működésük feltételeiről 

• Fenntartói (pl. étkezési térítési díjak) és nevelőtestületi határozatok 

• Az Európai Parlament és a Tanács (Eu) 2016/679 Rendelete (2016. április 27.) 

a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő 

védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet 

hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, a továbbiakban: 

GDPR)  

  

A házirend időbeli hatálya:  

  

A …/…. (…) határozat számon elfogadott Házirend a kihirdetés napján lép hatályba és 

határozatlan időre szól. Ezzel egyidejűleg hatályát veszti a … iktatószámon nyilvántartott és 

a  

…/…. (…) határozat számon elfogadott Házirend. Felülvizsgálata: évenként, illetve 

jogszabályváltozásnak megfelelően.  

Módosítása: az intézményvezető hatásköre, kezdeményezheti a nevelőtestület és a Szülői 

Szervezet.  
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A házirend személyi hatálya kiterjed:  

  

• az óvodával jogviszonyban álló minden alkalmazottra,  

• a szülőkre, gondviselőkre,  

• az óvodával jogviszonyban álló gyermekekre,  

• azon személyekre, akik az óvodával jogviszonyban nem állnak, de részt 

vesznek az óvoda feladatainak megvalósításában, illetve az intézmény területén 

munkát végeznek.  

  

A házirend területi hatálya:  

  

• az intézmény bázis óvodájának, tagóvodáinak, telephelyének területe,  

• az óvoda által szervezett – pedagógiai programhoz kapcsolódó- óvodán kívüli 

programok,  

• külső kapcsolati alkalmak.  

   

  

Általános tudnivalók  
  

Az óvoda fenntartója: Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata  

1211 Budapest, Szent Imre tér 10. Telefonszám: 427 6100  

  

Budapest Főváros XXI. Kerület Csepeli Polgármesteri Hivatal  

Intézményfelügyeleti Ágazat  

1211 Budapest, Szent Imre tér 10. Telefonszám: 427 6100  

  

  

Az óvoda neve:   

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda  

  

Az intézmény vezetője: Hirholczné Faragó Tünde   

Elérhetősége: 211-3341 e-mail: hierholcz.tunde@csepelgszi.hu  

  

Általános intézményvezető- helyettes: Szücsné Gál Etelka   

Elérhetősége:427-0708 e-mail:gal.etelka@csepelgszi.hu  

  

Tanügyi intézményvezető-helyettes: Turcsik Andrea  

Elérhetősége: 211 3343 e-mail: tanugy.ovi@csepelgszi.hu  

  

SNI ellátásért felelős intézményvezető helyettes: Kohári Márta Elérhetősége: 

06 20 424 56 57 kohári.marta@csepelgszi.hu  
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Szakmai tanácsadó: Barnáné Likovszky Márta  

             Szántó Tiborné  

Elérhetősége: 211-3341 e-mail: likovszky.marta@csepelgszi.hu  

    06 70 458 16 19 szanto.ilona@csepelgszi.hu  

  

Koordinációs tanácsadó : Hermann-né Laboncz Etelka  

Elérhetősége: 211-3343 e-mail: laboncz.eta@csepelgszi.hu  

  

    

Fogadó órára az intézményvezetés munkatársaihoz előzetes bejelentkezés szükséges, 

melyet a 06-1-211-3341 telefonszámon lehet megtenni naponta 8.00- 16.00-ig. E-mail: 

titkarsag.ovi@csepelgszi.hu  

Helye: 1211 Budapest, II. Rákóczi Ferenc út 88-92. II. emelet   

  

  

Tagóvodák neve, a telephely címe és telefonszáma, e-mail címe:  
  

 Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda Aprajafalva Tagóvodája 1214 Budapest, Béke tér 13.      

Tel: 425-7341 és 425-7342 e-mail: aprajafalva1@csepelgszi.hu  

  

Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda Bóbita Tagóvodája  

1211. Budapest, Kiss János alt. u. 24-28.           Tel: 278-

2142 e-mail:bobitaovi@csepelgszi.hu  

  

Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda Csalitos Tagóvodája  

1213 Budapest, Csalitos u. 22-26.            

Tel: 427-0703 e-mail:csalitosovi1@csepelgszi.hu  

  

Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda Csodakút Bázis Óvodája  

1211 Budapest, II. Rákóczi Ferenc út 110.         

Tel: 427-0708 és 427-0709 e-mail: csodakut1@csepeloszi.hu  

  

Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda Erdősor Tagóvodája  

1214 Budapest, Erdősor u. 110-112.           

Tel: 278-2364 e-mail: erdosor2@csepelgszi.hu  

  

Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda Fenyves Tagóvodája   

1213 Budapest, Fenyves u. 28.           

Tel: 277-4921 e-mail: fenyvesovi2@csepelgszi.hu  

  

Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda Festő Tagóvodája  



 

9 

 

  

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata   

  
Csepeli Csodakút   Egyesített Óvoda   

1211  Budapest, II. Rákóczi Ferenc u.  110.   
  06  : - 1 / 211 - 33 - 41   

E - mail:  ovodavezetes@csepelgszi.hu   
csodakut1@csepeloszi.hu   

OM: 034753   

1214 Budapest, Festő u. 33.             

Tel: 276-6023 e-mail: festo2@csepelgszi.hu  
  

Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda Füstifecskék Tagóvodája  

1214 Budapest, Iskola tér 46.                 

Tel: 276-7025 e-mail:fustifecskek1@csepelgszi.hu  

  

Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda Gyermeksziget Tagóvodája 

1214 Budapest, Kossuth Lajos u. 140.            

Tel: 278-2124 és 278-2125 gyermeksziget1@csepelgszi.hu  

  

Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda Jupiter Tagóvodája  

1214 Budapest, Jupiter u. 24/a.      

Tel: 278-2136 és 278-2137 e-mail: jupiterovi@csepelgszi.hu  

  

Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda Kádár Katalin Tagóvodája  

1212 Budapest, Széchenyi u. 92/a.    

Tel: 427-0725 e-mail: katiovi@csepelgszi.hu  

  

Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda Kerek Világ Tagóvodája  

1211 Budapest, Posztógyár u. 3.  Telephely: 1211 Budapest, Posztógyár u. 4.  

Tel: 278-0432 és 278-0433 e-mail: kerekvilag2@csepelgszi.hu  

  

Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda Napsugár Tagóvodája  

1215 Budapest, Vágóhíd u. 55-57.             

Tel: 427-0717 és 427-0719 e-mail: napsugar2@csepelgszi.hu  

  

Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda Népművészeti - Kézműves és Német Nemzetiségi Tagóvodája  

1215 Budapest, Árpád u. 2.           

Tel: 427-0728 és 427-0730 e-mail: nepmuveszeti2@csepeloszi.hu  

  

Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda Mesevár Tagóvodája  

1214 Budapest, Simon Bolivár Sétány 4-8.  

Tel: 427-0197 e-mail: csepelamk.ovi@gmail.com  

  

Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda Repkény Tagóvodája  

1213 Budapest, Repkény u. 86.            

Tel: 276-7460 e-mail:repkenyovi1@csepelgszi.hu  

  

Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda Szivárvány Tagóvodája  

1212 Budapest, Rákóczi tér 31.           

Tel: 278-2128 és 278-2129 e-mail:szivarvany2@csepeloszi.hu  
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Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda Szúnyog Tagóvodája  

1213 Budapest, Szúnyog u. 2-6.                 

Tel: 427-0705 és 427-0706 e-mail: szunyogovi2@csepeloszi.hu  

  

Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda Tátika Tagóvodája  

1211 Budapest, Kiss János alt. u 52.         

Tel: 278-2126 és 278-2127 e-mail: tatika1@csepelgszi.hu  

  

Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda Tündérkert Tagóvodája  

1214 Budapest, Szabadság u. 14/a.           

Tel: 427-0711 e-mail: szabadsag1@csepelgszi.hu  

          

Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda Zsongás Tagóvodája 1213 

Budapest, Körösi S. u. 11.                

Tel: 427-1112 e-mail: zsongasovi@csepelgszi.hu  

  

 Tagóvodánkban ez a pont a következőkkel egészül ki:  

 

 Általános tudnivalók 

 

Az óvoda neve:    Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda Kádár Katalin 

Tagóvoda 

Az óvoda címe:    Budapest 1212. Széchenyi u. 92/a 

Telefon: 427 07 25 

E-mail:  katiovi@csepelgszi.hu 

Az óvoda fenntartója: Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 

A tagóvoda vezetője: Kovács -Tóth Katalin - fogadóóráinak időpontja: 

havonta 1alkalom, ill. igény szerint 

Vezető helyettes:   Árvai Ilona 

Gyermekvédelmi felelős:   Bessenyei Tímea (5. csoport) 

Logopédus:   Szakszolgálat munkatársa - fogadóóráinak időpontja:  

mérések után, ill. igény szerint 

Pszichológus:    Bodó Katalin - fogadóóráinak időpontja: mérések 

után, ill. igény szerint 

Óvoda titkár: Kovács Krisztina 

Az óvoda orvosa:   Dr. Póta György 

Az óvoda védőnője:   Vizi Renáta  

A tagóvoda férőhelyeinek 

száma: 

200 fő (csoport szüneteltetés esetén 175 fő) 
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1. Az óvodai jelentkezés, beíratás rendje  
  

• A Csepeli Csodakút Egyesített Óvodához tartozó bázis és tagóvodák (a továbbiakban 

együttesen: tagóvodák) felvételi körzetét a fenntartó határozza meg. A fenntartó 

közleményben határozza meg a jelentkezés időpontját. A felvétel jelentkezés alapján 

történik és nevelési év közben folyamatos. Elsősorban azok a gyerekek nyernek 

felvételt, akik egyes tagóvodák felvételi körzetébe tartoznak.   

A jelentkezés, beíratás a szülő és lehetőség szerint a gyermek személyes jelenlétével 

történjen.  

A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, 

a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson való 

részvételre kötelezett.  

• Felvételt nyer a tagóvodába az a gyermek, aki a harmadik életévét betöltötte. Az 

óvodába felvehető az a gyermek is, aki a harmadik évét a felvételétől számított fél éven 

belül betölti, feltéve, hogy minden kerületünkben lakóhellyel, tartózkodási hellyel 

rendelkező három éves és annál idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthető.  

• Amennyiben a férőhely lehetővé teszi, körzeten kívüli gyermekek is felvételt 

nyerhetnek.  

• Az óvodai felvétellel kapcsolatos döntésről a gyermekek szüleit a bázis, illetve tagóvoda 

vezető írásban értesíti. Az óvodai felvételről értesítést, az elutasító döntésről határozatot 

küld.  

• Ha a gyermeket a körzeti tagóvoda férőhely hiányában nem tudja felvenni, az 

intézményvezető irányításával, a fenntartó képviselőjének közreműködésével a 

tagóvoda-vezetőkből álló testület koordinálja a gyermek elhelyezését.  

• Az óvodába felvett gyermekek csoportba való beosztásáról a tagóvoda vezető dönt, az 

óvodapedagógusok és a szülők véleményének figyelembevételével.   

• Amennyiben a személyi feltételekben változás történik, egyéb nyomós indok áll fenn - 

a nevelési év elején, akár a nevelési év közben - a gyermekcsoportok érdekében sor 

kerülhet az óvodapedagógusok más csoportba történő beosztására.  

 

      Tagóvodánk körzetébe az óvoda fenntartója által meghatározott terület,  

       illetve régió tartozik.         
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- Barcs tér  

- Brassói u. 

- Dabas u. 

- Dunadűlő u.  

- Halásztelek u.  

- Határ u. 48-végig – páros 

- Határ u. 65-végig – páratlan 

- Késmárki u. 

- Kikötő u. 

- Lőcsei u. 

- Szebeni u.71-től- végig – páratlan 

- Szebeni u.72-től- végig - páros 

- Széchenyi I. u. -55- végig – páratlan 

- Széchenyi I. u. -60- végig - páros 

- Szigetbecse u. 

- Szigethalom u. 

- Szigetújfalu u. 

- Vág u. 

- Vereckei u. 

- Zsolnai u. 

 

1.1. A beilleszkedési időszak egyesített óvodai szintű szabályozása  

  

• Minden jogviszonnyal rendelkező gyermeknek jogában áll az óvodai ellátást (az étkezés 

befizetésének függvényében) igénybe venni az óvoda teljes nyitvatartási idejében, a 

szolgáltatás igénybevételének napjától.  

• Az felvételt nyert gyermekek számára biztosítjuk a szülők lehetőségeihez, igényeihez 

és a gyermekek szükségleteihez igazodó, egyénre szabott, fokozatos, beilleszkedési 

folyamatot.  

 

Tagóvodánkban ez a pont a következőkkel egészül ki:  

 

• A szülőknek lehetőségük van arra, hogy betekintsenek a csoportok életébe, 

hogy gyermekükkel együtt ismerkedjenek az óvodai élettel.  

• A beszoktatási idő alatt Önök gondoskodnak gyermekeikről, segítik 

beilleszkedésüket.  

 

1.2. A gyermekek óvodai elhelyezésének változtatása  
  

• A Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda tagóvodái közötti tagóvoda váltás hivatalos 

átjelentkezés útján történik. Az intézményvezetés által kiadott „áthelyezési kérelem” 

formanyomtatvány a fogadó tagóvoda vezetője állítja ki, és a szülőt/törvényes 

képviselőt határozatban értesíti.  

• Ha az átjelentkezés nem az Egyesített Óvoda tagóvodái között történik, a tagóvoda 

köteles az „Értesítés óvodaváltoztatásról” tanügyi nyomtatványt a szülő által megjelölt 

fogadó óvodának megküldeni.  

• Kérjük a szülőket, hogy óvodaváltoztatás esetén a jogviszony és a tanügyi 

nyilvántartások szabályossága érdekében a csoport óvodapedagógusainak és a tagóvoda 

vezetőjének minden esetben jelezzék, ha gyermeküket másik óvodába viszik.  
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2. A nevelési év rendje  
  

• A nevelési év szeptember elsejétől a következő év augusztus 31-ig tart, mely két részből 

áll:  

1. Intenzív fejlesztési időszak: szeptember 1-től május 31-ig  

2. Nyári nevelési időszak: június 1-től augusztus 31-ig tart.  

• Az óvoda az országosan elrendelt munkaszüneti napok, pihenő és ünnepnapok alatt 

zárva tart.   

 

 

 

2.1. Nyári zárás  
  

• A nyári zárás időpontjáról minden év február 15-ig. tájékoztatjuk a szülőket.  

• A nyitvatartás egész évben folyamatos, a nyári zárás időpontját és időtartamát 

mindenkor a fenntartó határozza meg.  

• Óvodaépületeink nem egy időben tartanak zárva. Az ügyeletet kérőket a nyitva tartó 

tagóvodánkban helyezzük el.  

• Tagóvodáink ügyeleti rend alapján két turnusban zárnak. Minden zárva tartó tagóvoda 

mellé kijelölésre kerül az ügyeletet ellátó legközelebbi tagóvoda. Az ügyeletet igénylők, 

ebben az ügyeletet ellátó tagóvodában kapják meg az óvodai szolgáltatás.  

• A zárva tartó tagóvodákban a hivatalos ügyeket a tagóvoda-vezetője, illetve az általa 

kijelölt személy intézi szerdai napokon 08-16 óráig. A nyári zárás alatt a tagóvodákban 

fertőtlenítő nagytakarítás, karbantartási és felújítási munkálatok zajlanak.  

  

2.2. Nevelés nélküli munkanapok  
  

• Az egyesített óvoda vezetője minden nevelési évben öt napot nevelés nélküli 

munkanappá nyilváníthat, melynek időpontjait a nevelőtestülettel közösen határozza 

meg. A nevelés nélküli munkanapokat a nevelőtestület szakmai továbbképzésre, 

valamint az intézmény működésével kapcsolatos tervezési és értékelési feladatok 

ellátására használja fel.  

• Ezek igénybe vételéről a szülőket 7 nappal előbb tájékoztatjuk. Igény szerint ügyeletet 

biztosítunk a kijelölt tagóvodában, vagy tagóvodákban. A szülők írásban nyilatkoznak 

arról, hogy a nevelés nélküli munkanapon igénylik-e az óvodai ellátást gyermekük 

részére, amely az adott napra az ebédlemondást és szülői igazolást is jelenti.  
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 2.3. Rendkívüli szünet elrendelése  

  

• Rendkívüli szünet rendelhető el, ha rendkívüli időjárás, járvány, természeti csapás vagy 

más elháríthatatlan ok miatt a tagóvodában a működés nem lehetséges.  A rendkívüli 

szünetet elrendelheti:   

a) az intézményre kiterjedő veszélyhelyzet esetében az intézményvezető,  

b) a településre kiterjedő veszélyhelyzet esetében a jegyző a fenntartó egyidejű 

értesítése mellett,  

c) a megyére, fővárosra kiterjedő veszélyhelyzet esetében az Oktatási Hivatal.  

• Amennyiben a tagóvoda csoportszobáiban a műszaki működési feltételek tartós hiánya 

miatt pl. a hőmérséklet egymást követő két nevelési napon nem éri el a 20 C fokot, az 

intézményvezető, a fenntartó és a működtető egyidejű értesítése mellett a gyermekek 

ellátását másik tagóvodában biztosítjuk, melyről a szülőket tájékoztatjuk.  

  

  

3. Az óvoda nyitvatartása, napirendje  
  

• Az óvoda napi nyitvatartása: 12 óra. Reggel 6 órától délután 18 óráig, hétfőtől-péntekig 

fogadjuk a gyerekeket.   

• A reggeli érkezés 8.30 óráig tart. Kérjük a szülőket, hogy az érkezés időpontját tartsák 

be az óvodai napirend zavartalan működése, valamint a többi gyermek, művelődéshez 

való jogának biztosítása érdekében.  

• Annak a gyermeknek, akinek szülei csak délelőtt veszik igénybe az óvodát, a 4 óra 

óvodai foglalkozás biztosítása érdekében 8 órára meg kell érkeznie.   

• Az óvoda napirendjét a gyermekek életkorának megfelelően alakítjuk ki, a gyermeki 

jogok biztosításával. A gyermekek fejlődéséhez szükséges biztonságos és egészséges 

környezetben a mozgásos és nyugalmasabb tevékenységek, valamint a pihenés 

szakaszai követik egymást. A szabad levegőn való tartózkodást, a gyermekek 

gondozásával kapcsolatos teendőket (étkezés, tisztálkodás, pihenés) valamint a 

tevékenységekben megvalósuló tanulást a játéktevékenység egész napos folyamatába 

illesztjük. A tagóvodák rugalmas napirendjét módosíthatják a rendezvényekhez, 

kirándulásokhoz kapcsolódó helyi szokások.  

• A reggelizés folyamatos, reggelit 9 óráig tudunk biztosítani.  

A szabad játékban párhuzamosan végezhető tevékenységek, az irányított, kötött és/vagy 

kötetlen foglalkozások után - időjárástól függően - a gyerekek szabadban játszanak, 

szabad és irányított mozgásos tevékenységekben vesznek részt.  

12 és 13 óra között ebédelnek, azután pihenés, alvás következik.   

A 15 órai ébresztő után 15 óra 30 percig uzsonnáznak a gyermekek. A délutáni 

felkeléstől a hazamenetel folyamatos.   

Uzsonna után szabad játék van hazamenetelig, jó idő esetén, az udvaron tartózkodunk.    

Legkorábban 15.30 -tól van lehetőség a fakultatív foglalkozások megszervezésére.   
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• Ha a gyermeklétszám jelentősen csökken, a csoportokat összevontan működtetjük. 

Összevonáskor az engedélyezett csoportlétszámot betartjuk, a nevelés színvonalának 

biztosítását helyezzük előtérbe.  

Ugyancsak összevont csoport működik a nyitástól reggel 7 óráig, valamint délután 5 

órától zárásig. Az összevont csoport helyéről a szülőket a helyben szokásos módon 

tájékoztatjuk.  

 

 

Tagóvodánkban ez a pont a következőkkel egészül ki:  

  

 

 A nyitás (600-700) és zárás (17 00-1800) helye az adott nevelési évre állandóra 
kijelölt csoport, melyről a szülői értekezleteken kapnak tájékoztatást. 
 

 

Napirend 

 

    6’00 –   7’00 - gyülekezés, játék a nyitós csoportban 

    7’00 – 10’00 - saját csoportban játék, folyamatos REGGELI, 

- kezdeményezések: - A külső világ tevékeny megismerése, 
                               - Matematika, 
                               - Mese, vers 
                               - Rajz, mintázás, kézimunka,  

- ábrázolási- művészeti tevékenységek, mindennapos mozgás, 
vagy tánc. 

  10’00 – 11’30 – készülődés az udvarra, JÁTÉK AZ UDVARON, séták, tavasszal,  

                                      ősszel, énekes játékok, ügyességi tevékenységek 

                                      szervezése 

  11’30 – 12’30 – öltözködés, mosdóhasználat, EBÉD, készülődés a lefekvéshez 

  12’30 – 14’30 – PIHENÉS 

  14’30 - 17’00 – készülődés az uzsonnához, UZSONNA,  

                                  játék, ábrázolások, művészeti tevékenységek, egyéni  

                                  fejlesztések 

15’30 -                FAKULTATÍV PROGRAMOK 

  17’00 - 18’00 – játék a zárós csoportban 
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4. Védő-óvó előírások  
  

4.1. Belépés és benntartózkodás szabályozása  
  

4.1.1. Befogadás időszakában  
  

 Felelősséget csak azokért a gyermekekért tudunk vállalni, akiket megérkezésükkor 

átadnak a csoport felügyeletét ellátó óvodai dolgozónak vagy a gyermekek önálló 

felügyeletével megbízott pedagógiai asszisztensnek.  (óvodapedagógusnak, pedagógiai 

asszisztensnek, vagy dajkának).  

• Az óvoda dolgozói csak azokért a gyerekekért vállalnak felelősséget, akiket a szülőtől, 

vagy az általa megbízott személytől személyesen átvettek. A gyermekek felügyeletét a 

szülő megérkezéséig, a gyermek átvételéig tart.  

• Kérjük a szülőket, hogy a balesetek elkerülése érdekében gyermeküket ne hagyják 

felügyelet nélkül, sem a reggeli érkezéskor, sem a délutáni távozáskor.   

 

     Tagóvodánkban ez a pont a következőkkel egészül ki: 

 

• Ha gyermekeiket átadtuk Önöknek, vagy a hozzátartozónak, akkor a gyermek 

magatartásáért, viselkedéséért, testi épségéért, egészségéért már Önök a 

felelősek. 

• Az óvodában tartózkodás ideje alatt, a nem óvodás kistestvérek felügyeletéről 

gondoskodjanak. Az esetlegesen velük történő balesetekért az óvoda 

felelősséget nem vállal, az általuk okozott károkért a szülők anyagi 

felelősséggel tartoznak.  

• Gyermekeiket minden esetben kísérjék be az óvodába, és a csoportban levő 

óvodapedagógusnak, pedagógiai asszisztensnek, dajkának adják át. 

Győződjenek meg arról, hogy gyermekük felügyelete rendben van. 

• Kérjük Önöket, hogy óvodába érkezéskor, ill. távozáskor a gyermekeikre 

vonatkozó, csak feltétlenül szükséges információt beszéljék meg az 

óvodapedagógussal, bővebb információt fogadó óra keretében kaphatnak. 

• Óvodába érkezés és távozás során győződjenek meg arról, hogy az ajtót mindig 

bezárták maguk után. 

• Minden a tagóvodában tartózkodó személy, felelős a gyermekek épségéért, 

biztonságáért, bármi rendellenességet tapasztalnak, jelezzék az óvoda 

dolgozói felé. 
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4.1.2. Ebéd után  
  

• Kérjük, hogy az érkező szülők a többi gyermek zavartalan pihenése és a folyamatos 

napirendet segítve gyermeküket, legkésőbb 13 óráig vigyék haza.  

 

4.1.3. Délutáni pihenő után  
  

• Az óvodából a gyermeket csak a szülő, vagy az általa írásban meghatalmazott 

személy(ek) viheti(k) el. A nyilatkozatnak tartalmaznia kell a gyermekért érkező nevét, 

lakcímét a szülő és a meghatalmazott aláírását. 18 év alatti kiskorú személy csak írásos 

szülői engedéllyel viheti el testvérét.  

 

Tagóvodánkban ez a pont a következőkkel egészül ki: 

 

• 18 év alatti kiskorú személy (csak rendkívüli esetben egyéni elbírálás alapján), 

akkor viheti el testvérét, ha a szülő ezt írásban, teljes felelőssége mellett kéri.  

• A meghatalmazást, minden alkalommal a tagóvodában rendszeresített írásbeli 

nyilatkozat kitöltésével kérhetik, melyet a tagóvoda vezető aláírásával 

engedélyezhet.   

 

• Alkohol vagy egyéb befolyásoltság alatt álló személy az óvodában nem tartózkodhat, 

gyermeket az óvodából el nem vihet. Ebben az esetben értesítjük a Humán 

Szolgáltatások Igazgatósága Családsegítő és Gyermekjóléti Központ ügyeletesét.  

• Óvodán kívüli foglalkozásokra (séta, kirándulás, kulturális program, sportverseny, 

uszoda) a szülők írásos engedélyével visszük a gyermekeket.  

  

4.1.4. Egyéb benntartózkodási szabályozás  
  

• Válás, különélés esetén a szülői felügyeleti jog mindaddig fennáll, míg erről hatósági/ 

bírósági határozat máshogy nem rendelkezik, ezért mindkét szülőnek kiadjuk a 

gyermeket, amíg a gyermek elhelyezéséről jogi dokumentumot nem kaptunk. Vitás 

esetekben a láthatást óvodán kívül szíveskedjenek megoldani.  

• Ha a délutáni zárás után gyermek marad az óvodában, az óvodapedagógus, gyermekek 

önálló felügyeletével megbízott pedagógiai asszisztens telefonon megpróbálja értesíteni 

a szülőt, illetve ennek eredménytelensége esetén a gyermek elvitelére feljogosított 

személyeket. Ha senkit nem tud elérni, 1 óra várakozás után az elhelyezési protokoll 

szerint jár el. Értesíti a Humán Szolgáltatások Igazgatósága krízistelefonján a készenléti 

családgondozót.  

• Többszöri előfordulás esetén a tagóvoda gyermekvédelmi megbízottja és a tagóvoda 

vezető értesíti a Humán Szolgáltatások Igazgatósága Családsegítő és Gyermekjóléti 

Központot.  
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• Az óvoda területén ügynöki és reklám tevékenység nem folytatható.   

• Kérjük a szülőket, - gyermekeik biztonsága érdekében - a kaput mindig zárják be maguk 

után.  

  

 

 

  

4.2. Egészségmegőrzés  
  

• Az óvodában csak egészséges, tünetmentes gyermek tartózkodhat. Beteg, gyógyszert 

szedő, még lábadozó gyermek befogadása az óvodába, a többi gyermek egészségének 

megőrzése érdekében nem lehetséges.   

• A gyermeknek gyógyszert, egyéb gyógyszertári készítményt az óvodapedagógusok, a 

gyermekek önálló felügyeletével megbízott pedagógiai asszisztens, csak akkor adhatnak 

be, ha a gyermek speciális ellátásra szorul, (pl. asztma, allergia, cukorbetegség) a szülő 

az ellátást írásban kéri, és szakorvosi igazolást hoz. Ebben az esetben kizárólag címkével 

ellátott gyógyszert veszünk át, melyen szerepelnie kell a gyermek nevének, az adagolási 

útmutatónak, a dátumnak és a szülő aláírásának.   

• A Bázis óvodában a krónikus egészségügyi problémával küzdő, speciális ellátást 

igénylő gyermekek ellátását, a gyermekek nevelési-gondozási feltételeit a bázis óvoda 

házirendje szabályozza.  

• Amennyiben a gyermek az óvodai foglalkozások alól távol marad hiányzását igazolni 

kell  

- A gyermek a szülő írásbeli kérelmére (formanyomtatványon) előzetesen engedélyt 

kapott a távolmaradásra.  

- A gyermek beteg volt, és az orvos igazolja.(orvosi igazolás)  

- A gyermek hatósági intézkedés vagy egyéb alapos indok miatt nem tudott 

kötelezettségének eleget tenni. (hatósági igazolás)  

• Bármilyen betegség miatti hiányzás után csak orvosi igazolás bemutatásával jöhetnek 

óvodába a gyermekek. Az orvosi igazolásnak tartalmaznia kell a betegség miatt 

bekövetkezett távollét pontos időtartamát. Orvosi igazolás hiányában a gyermekek 

befogadása az óvodába nem lehetséges.  

Orvosi igazolást kell hozni akkor is, ha az óvodapedagógus előző nap lázasan, 

betegségre utaló jelekkel (pl. hányás, hasmenés, mélyről jövő köhögés, sárga 

orrváladék, valamilyen látható, jelzett fájdalom) adta ki a gyermeket a szülőnek.   

• Az esetleges fertőző betegségről a szülőnek tájékoztatnia kell az óvodát, hogy a további 

fertőzés elkerülése érdekében megtegyük a szükséges intézkedéseket.   

• Az óvodában előforduló fertőző betegségről az óvoda is tájékoztatja a szülőket, a 

személyiségi jogok tiszteletben tartásával.  

• Napközben történő megbetegedés esetén az óvodapedagógus, vagy a gyermek önálló 

felügyeletét ellátó pedagógiai asszisztens értesíti a szülőt, aki köteles gyermeke 
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mielőbbi orvosi ellátásáról gondoskodni. Szükség esetén a szülő érkezéséig a vele 

egyeztetett módon a lázcsillapítást biztosítjuk.   

• Baleset esetén az óvodapedagógus vagy a gyermek önálló felügyeletét ellátó pedagógiai 

asszisztens az eset súlyosságától függően, - a szülővel való konzultáció után - intézkedik 

a gyermek ellátásáról: mentőt, orvost hív, vagy a szülő érkezéséig a gyermeket 

elsősegélyben részesíti.   

• Az óvoda gondoskodik a gyermekek óvodai egészségügyi felügyeletéről. A gyermekek 

évente egy alkalommal részt vesznek fogászati vizsgálaton.  

A szűrésen való részvételhez a szülők írásos hozzájárulását kérjük.    

• A védőnő rendszeresen látogatja az óvodát, elvégzi a tisztasági vizsgálatot, a 

védőoltások kontrollját, valamint egészségnevelési feladatokat végez.  

• A gyermekorvos készenléti szolgálatot lát el.  

• Tilos az intézmény egész területére - a vezető engedélye nélkül - állatot behozni! 

Kivételt képez a vakvezető-segítő kutya.  

• Az óvoda épületében és a kapu, bejárat 5 méter távolságban dohányozni tilos!   

  

  

4.3. Az egészséges környezet megóvása  
  

Az egészséges óvodai környezet megóvása érdekében felhívjuk a szülők figyelmét arra, hogy:   

• az óvoda kiszolgáló helyiségeit (konyha, mosó helyiség, felnőtt öltöző, WC) nem 

használhatják.  

• az óvoda területén és annak közvetlen közelében a dohányzás, alkoholfogyasztás, 

szemetelés tilos.  

• utcai cipővel a csoportszobába, a mosdóba ne lépjenek.  

• Kérjük, hogy: a gyermekek az időjárásnak megfelelő, kényelmes, tiszta, jellel 

ellátott ruhaneműt viseljenek, a csoportszobában váltó cipőt használjanak.   

• a szükséges átöltözéshez rendelkezzenek tartalékruhával.  

 

            Tagóvodánkban ez a pont a következőkkel egészül ki: 

 

• Az önálló öltözködést Önök úgy segíthetik, hogy ezek a ruhák a gyermekek 

által is jól kezelhetőek.  

• A baleset megelőzés érdekében papucs, klumpa, mamusz, magas sarkú 

cipő viselése balesetveszélyes, kérjük, ezen lábbelik mellőzését. 

• A gyermekek ruházatával, azok elhelyezésével kapcsolatos tudnivalókat az 

első szülői értekezleten az óvodapedagógusok megbeszélik Önökkel. 

 

• a pihenéshez hálóruha, mozgásfoglalkozáshoz tornafelszerelés, (tornacipő, póló, 

nadrág) a szabadban való tartózkodáshoz az évszaknak és az időjárásnak megfelelő 
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udvari öltözék biztosítása szükséges. Kérjük, hogy: a gyermekeket tisztán, 

gondozottan hozzák óvodába.  

• mellőzzék az ékszerek használatát, mert veszélyeztethetik a gyermekek testi 

épségét, és az általuk okozott balesetért az óvoda felelősséget nem vállal, valamint 

elvesztésükért, megrongálódásukért sem tudunk anyagi felelősséget vállalni.   

• ugyanígy az óvodába behozott eszközökért, játékokért, és azok épségéért sem 

vállalunk felelősséget, kártérítést.  

• a gyermekek által behozott eszközök, játékok az óvodapedagógus, a szülő és a 

gyermek közötti előzetes megegyezés tárgyát képezzék.  

 

          Tagóvodánkban ez a pont a következőkkel egészül ki: 

 

• A gyermekek személyes tárgyainak (cumi, alvóka) tisztításáról, 

fertőtlenítéséről, folyamatos tisztántartásáról Önöknek kell gondoskodni. 

 

• Az utcai közlekedéshez használt gyermek kerékpárokat az óvodában a kijelölt 

helyen lehet tárolni, őrzésüket az óvoda nem tudja biztosítani, így megrongálódásuk, 

eltűnésük esetén az intézményt felelősség és kártérítés nem terheli.  

 

         Tagóvodánkban ez a pont a következőkkel egészül ki: 

 

• Ha a gyermek szánkóval, biciklivel, rollerrel érkezik, azt az intézmény előtti 

biciklitárolóban, rögzítve helyezhetik el. 

 

4.4. Biztonságos, balesetmentes környezet megóvás: 

• Tagóvodánkban ez a pont a következőkkel egészül ki: 
 

• A gyermekek az óvodai tevékenységek során megismerkednek a 

veszélyforrásokkal és a megelőzés lehetőségeivel. 

 

• Nevelési időtartam alatt, ha a gyermeket baleset éri, az óvodapedagógus  
           minden  esetben tájékoztatja Önöket, az óvoda balesetvédelmi felelősét, és a 

            tagóvoda-vezetőt.  

• A balesetvédelmi felelős írásban rögzíti a baleset időpontját, és eseményét. 

• Az óvoda folyosóján a baleset elkerülése érdekében TILOS a szaladgálás. 

• A balesetveszély megelőzése érdekében, a folyosó felmosása során a 

csúszásveszélyre figyelmeztető táblák kihelyezése kötelező. 

• Tűz és bombariadó esetén a keletkezés helyétől függően a dolgozók a Tűzriadó 

terv szerint járnak el. 

• A tagóvoda vezetője, vagy az arra kijelölt személy értesíti a Tűzoltóságot, vagy 

a Rendőrséget és utasítást ad az óvoda kiürítésére. 
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4.4. Étkezés  
 

• A gyermekek részére az óvoda háromszori étkezést biztosít. (reggeli, ebéd, uzsonna)  

Orvosi igazolás és javaslat alapján az óvoda étkeztetését ellátó élelmezési vállalat 

biztosítja az ételérzékeny gyermekek ellátását.   

• A heti étlapot a faliújságon helyezzük el.   

• A kulturált étkezés szokásainak, a környezet tisztaságának megóvása érdekében kérjük, 

hogy az uzsonnát a gyermekek a csoportszobában, vagy ha uzsonnázás előtt 

hazamennek, otthon fogyasszák el.  

• Kérjük, hogy az óvoda területén ne kínálják gyermeküket édességgel és egyéb 

élelmiszerekkel.  

 

    Tagóvodánkban ez a pont a következőkkel egészül ki: 

 

• A gyermekek egészsége érdekében kérjük Önöket, hogy az öltözőszekrényben 

csak a gyermekek ruházatát helyezzék el. 

• Ételt, italt a szekrényben nem lehet tárolni, a gyermekek a folyosón ne 

étkezzenek. 

 

• A külön gyümölcs, zöldség fogyasztásáról a szülők az év eleji szülői értekezleten 

döntenek.  

• Az élelmezésbiztonsági előírások betartása érdekében a gyermekek az óvodába csak 

olyan élelmiszert hozhatnak, (pl. születésnapjuk, óvodai ünnepek alkalmával) amelyet 

nem otthon készítettek, a bolti és cukrászati készítményen a szavatossági idő 

feltüntetésre került. Az ételt fogyasztásig az óvoda hűtőben tárolja, és ételmintát vesz. 

Minden behozott ételt a gyermekek a többi gyermekkel együtt fogyasztanak el. 

Tálalókonyháink a HACCP szerint üzemelnek, a konyhai dolgozók ételmintát tesznek 

el, amit 48 órán keresztül a közegészségügyi előírások alapján kell megőrizni.   

 

• Óvodánkban hagyomány, hogy a gyermekek születés és névnapját 
megünnepeljük a csoportokban.  
Kérjük, hogy a Házirend és az ÁNTSZ előírásainak figyelembe vételével, csak 
előre csomagolt, hűtést nem igénylő élelmiszert hozhatnak, mivel a 
cukrászsütemények hűtési lánca megszakad a szállítással, így a gyermekek 
biztonsága érdekében tortát nem fogadunk el. Megértésüket előre is köszönjük. 
 

 

 

 

 

4.5. A gyermekek nevelése, jutalmazásának és fegyelmezésének elvei  
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• A gyermekek nevelése az óvodában a Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda Pedagógiai  

Programja és a bázis, illetve tagóvodák arculatára, helyi céljaira épülő Kiegészítő 

Programok alapján történik.  

• Az óvodapedagógusok elfogadó, segítő, támogató attitűddel, a pozitívumok, az 

erősségek kiemelésére építő jutalmazási módszerek (mosoly, simogatás, elismerő 

tekintet, több fokozatú dicséret, buzdítás, motiválás, közös tevékenység, megbízatás 

adása) alkalmazásával biztosítják a gyermeki személyiség optimális kibontakozását. 

Következetesen kerülik az alul- és felülkövetelést, a megszégyenítést. Az óvodában 

elfogadható enyhe büntetők, fegyelmezési eszközök nemkívánatos viselkedések 

(csúnya beszéd, csúfolódás, fenyegetőzés, verekedés, a felnőtt kérésének, utasításának 

figyelmen kívül hagyása, megtagadása, játékok, eszközök, bútorok, gyermeki alkotások 

rongálása, szemetelés, a csoport szokás- szabályrendszerének mellőzése) esetén a 

figyelmeztetés és a néhány percig tartó tevékenységből való kivonás. Büntetés 

alkalmazásakor mindig a viselkedést ítéljük el, nem a gyermeket.   

Megbeszéljük a viselkedés megváltoztatásának módját, éreztetjük bizalmunkat.  

• A kiemelt figyelmet igénylő gyermekek közül / a) különleges bánásmódot igénylő 

gyermekek: beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermekek,  

kiemelten tehetséges gyermekek, b) a gyermekek védelméről és a gyámügyi 

igazgatásról szóló törvény szerint hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű 

gyermekek, a veszélyeztetett gyermekek/ nevelésében együttműködünk a 

szakszolgálat és a gyermekvédelem szakembereivel.  

• Az alapító okiratuk alapján a kiemelt figyelmet igénylő gyermekek közül sajátos 

nevelési igényű gyermekeket is nevelő tagóvodák a megfelelő gyógypedagógiai ellátást, 

a szakmaközi együttműködést biztosítják 

• A gyermekek életkoruknak és fejlettségüknek megfelelően részt vesznek környezetük 

és az általuk használt játékok, eszközök rendben tartásában.  

• A gyermekek az óvoda eszközeit, berendezéseit és felszereléseit ingyenesen, 

rendeltetésszerűen használhatják, arra vigyázniuk kell.  

• Az óvodapedagógusok a védő-óvó, balesetvédelmi előírások figyelembevételével 

használhatnak saját készítésű és egyéb pedagógiai eszközöket az óvodai 

foglalkozásokon.  

Az óvónők ismertetik az eszközök használatával kapcsolatos balesetvédelmi 

szabályokat és ügyelnek azok betartására.  

 

  

4.6. Együttműködés a szülőkkel  
  

• Együttműködésre, nyitottságra, nevelőtársi kapcsolatra, az egyes családokhoz 

illeszkedő nevelési módszerek alkalmazására törekszünk. Ez csak akkor működik, ha 

minden felmerülő helyzetben kölcsönösen tiszteletben tartjuk egymás emberi 

méltóságát és jogait.  
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• A szülő kötelessége, hogy gondoskodjon gyermeke (i) érzelmi, értelmi, testi és erkölcsi 

fejlődéséhez szükséges feltételekről, tovább megadjon ehhez minden tőle elvárható 

segítséget, együttműködve az intézménnyel.  

• A gyermekeket emberi méltóságuk és személyiségük tiszteletben tartása érdekében 

közvetlen, vagy közvetett hátrányos megkülönböztetés az óvodában nem érheti.  

• Az óvodapedagógusok a gyermekek fejlődéséről rendszeres tájékoztatást nyújtanak a 

szülőknek. Évente minimum 3 szülői értekezletet tartanak, amelyen a csoport életével 

kapcsolatos nevelési, szervezési kérdéseket beszélik meg. Minden nevelési évben 

minden szülő számára szükség szerint fogadóórát és más folyamatos kapcsolattartási 

lehetőségeket biztosítanak, beszámolnak gyermekük fejlődésének nyomon követésével 

kapcsolatos eredményekről, az esetlegesen szükséges intézkedésekről, megismerik a 

szülők tapasztalatait, válaszolnak a neveléssel kapcsolatos kérdésekre, nevelési tanácsot 

adnak.  

 

 A szülők számára összehívható a szülői értekezlet: 
 - az óvodapedagógusok javaslatára, 

 - a szülők kérésére, 

 - az óvodavezető javaslatára. 

 A fogadóóra:  
– szülői kérésre 
– óvodapedagógus kérésére 
– segítő szakemberek kérésére tartható.  

 A gyermekek adatait az óvoda a GDPR törvényi előírásainak betartásával 
nyilvántartja, az adatokkal szemben titoktartási kötelezettsége van.  

 

• Lehetőséget adunk rá, hogy az óvodában folyó pedagógiai munka alakításában a szülők 

aktívan részt vegyenek. Az együttműködésre felhasznált fórumok a már említett szülői 

értekezletek, fogadó órák mellett a játszó délutánok, nyílt napok, nyitott ünnepek, az 

óvodapedagógussal történő, rövid, esetenkénti megbeszélések.  

• Kérjük a szülőket, hogy gyermekeikkel kapcsolatos, vagy magánjellegű beszélgetésekre 

az óvodapedagógust a gyermekek önálló felügyeletét ellátó pedagógiai asszisztenst 

hosszabb időre ne vonják el a gyermekcsoporttól, mert balesetet idézhet elő és zavarja 

a nevelési, tanulási folyamatot a csoportban.  

 Gyermekükkel kapcsolatban információt csak gyermekük óvodapedagógusaitól, az 

óvoda logopédusától, pszichológusától vagy a tagóvoda vezetőtől, illetve SNI gyermek 

esetén gyógypedagógusától kérjenek. A gyermekek önálló felügyeletét ellátó 

pedagógiai asszisztens a gyermekekről a szülőknek a felügyelete alatt történtekről, 

fontos eseményekről adhat rövid tájékoztatást. 

• A szociális segítő munkatárs elérhetősége, az intézményben tartott fogadóórájának 

időpontja, helye az óvoda faliújságján, valamint a honlapján megtalálható.  

 

 



 

24 

 

  

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata   

  
Csepeli Csodakút   Egyesített Óvoda   

1211  Budapest, II. Rákóczi Ferenc u.  110.   
  06  : - 1 / 211 - 33 - 41   

E - mail:  ovodavezetes@csepelgszi.hu   
csodakut1@csepeloszi.hu   

OM: 034753   

5. A gyerekek távolmaradásával kapcsolatos szabályok  
  

A harmadik életévet betöltött gyermek óvodába járása kötelező.  

  

Az óvodába járás alóli felmentés szabálya: 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 szülő a Kormányhivatalhoz – tárgyév május 25. napjáig benyújtott- kérelme alapján a 

gyermek felmentésben részesülhet kötelező óvodai nevelésben való részvétel alól annak az 

évnek az augusztus 31. napjáig, amelyben a negyedik életévét betölti.  

Az a gyermek, aki óvodai jogviszonnyal rendelkezik köteles a nevelési évet, adott nevelési év 

szeptember 01. és december 31. között megkezdeni. Amennyiben ennek a szülő/gondviselő 

nem tesz eleget az óvodakötelezettség nem teljesítéséről a tagóvoda-vezető értesíti 

gyermekjóléti szolgálatot, akikkel együttműködve intézkedési terv készül gyermekjóléti 

szolgálat értesítése után a gyermekszolgálati szolgálat és a tagóvoda-vezetője intézkedési tervet 

készít. (Tájékoztatás a Szabálysértési Hatóság felé, a Magyar Államkincstárt értesítése, 

Gyámhatóság értesítése.)  

  

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

igazoltnak kell tekinteni,   

• 10 napnál kevesebb távolmaradás esetén a szülő előzetes bejelentése alapján az 

óvodapedagógusnál,  

10 napnál hosszabb de a 30 napot nem meghaladó távolmaradás esetén, amennyiben a 

szülő előzetes írásbeli kérelme (formanyomtatvány) alapján a tagóvoda-vezető 

engedélyezte a távolmaradást. Amennyiben valamely nyomós indok továbbra is 

szükségessé teszi az óvodából való távolmaradást, a kérelmet (formanyomtatvány) 

ismételten be kell nyújtani, melyet az Egyesített Óvoda Intézményvezetője jóváhagyott.  

• ha a gyermek, beteg volt. Azt, hogy a gyermek ismét egészséges és látogathatja a 

nevelési-oktatási intézményt, részt vehet a foglalkozásokon, orvosnak kell igazolnia. Az 

igazolásnak tartalmaznia kell a betegség miatt bekövetkezett távollét pontos időtartamát 

is.  

• a gyermek, hatósági intézkedés vagy egyéb alapos indok miatt nem tudott 

kötelezettségének eleget tenni,  

• a gyermek ideiglenes óvodai elhelyezésének időtartamát a jogszabályokban 

meghatározott szerinti igazolással igazolja.  

  

  

B/ A mulasztást igazolatlannak tekintjük:  

• fent ismertetett szabályok alapján, a betegség esetén nem igazolja a betegség tényét, 

betegség miatti távollét pontos időtartamát  

• betegség kivételével a gyermek távolmaradását nem jelentette be előzetesen.  
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C/ Igazolatlan mulasztás miatt tett intézkedések:  

  

  

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

nevelési évben igazolatlanul öt nevelési napnál többet mulaszt, a tagóvoda vezető 

értesíti a gyermek tényleges tartózkodási helye szerint illetékes gyámhatóságot és a 

gyermekjóléti szolgálatot. 1998. évi LXXXIV. családok támogatásáról szóló törvény 

15.§ (1-3) bekezdései értelmében az intézmény vezetője felhívja a családi pótlék 

jogosultját az igazolatlan mulasztással összefüggő jogkövetkezményre (értesítés 

igazolatlan mulasztásról nyomtatvány megküldése szülő/törvényes képviselő részére).  

  

Az értesítést követően a gyermekjóléti szolgálat az óvoda bevonásával intézkedési tervet 

készít, feltárja a mulasztás okait, meghatározza a gyermek érdekeit szolgáló feladatokat.   

  

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

igazolatlan mulasztása egy nevelési évben eléri a 11 nevelési napot, az tagóvoda vezető 

a mulasztásról tájékoztatja az általános szabálysértési hatóságot  

  

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

igazolatlan mulasztása egy nevelési évben eléri a 20 nevelési napot, a tagóvoda vezető 

kezdeményezi a családtámogatási ügyben eljáró hatóságnál (Magyar Államkincstár) az 

ellátás szüneteltetését. (1998. évi LXXXIV. családok támogatásáról szóló törvény 15.§ 

(1,b))  

• Az óvoda vezetője az intézkedést, tájékoztatásul megküldi a gyámhatóság részére is.  

(Kormányhivatal gyámügyi osztályának).   

  

A tartósan távollévő beteg gyermek óvodai nevelés alóli felmentése érdekében is a szülőnek a 

Kormányhivatalhoz kell fordulnia, aki a gyermek 4 éves koráig adhatja meg a felmentést.     

4 éves kortól a gyermek nem kaphat felmentést, és a tartósan beteg gyermek kizárólag 

szakorvosi vélemény alapján maradhat távol az óvodai nevelés alól, hiányzását a szülőnek 

rendszeresen, a tagóvoda vezetővel egyeztetett módon, orvosi szakvéleménnyel kell igazolnia.  

  
 

6. A szülőket terhelő fizetési kötelezettségek  
  

Az óvodai gyermekétkezést (továbbiakban: étkezés) igénybe vevő gyermek esetén a szülői 

felügyeletet gyakorló szülő vagy más törvényes képviselő, gondnokolt esetében a törvényes 

képviselő (továbbiakban együtt: kötelezett szülő) köteles megfizetni az étkezés személyi térítési 

díját.  
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6.1. Az étkezés megrendelése és az étkezési személyi térítési díj befizetése  
  

A/ Étkezési személyi térítési díjat fizető gyermek szülei esetében:  

  

• Az étkezési személyi térítési díj befizetésével történik az adott hónapra a gyermek 

számára az étkezés megrendelése.  

• A személyi térítési díjak beszedése havonta egy alkalommal, előre meghatározott napon 

történhet a kötelezett szülő által választott módon: készpénzzel a tagóvodavezető által 

kijelölt személynél (általában óvodatitkár, gazdasági ügyintéző), vagy átutalással.  

• Készpénzes befizetés esetén: a befizetés napjáról, a fizetendő térítési díj összegéről a 

helyben szokásos módon tájékoztatjuk a szülőket.   

Étkezési személyi térítési díjat csak a meghatározott napokon fogadhat el az 

óvoda!  

Az étkezési személyi térítési díj befizetésére pótbefizetési napot köteles az óvoda 

kijelölni.  

  

• Átutalással történő fizetés esetén: a kötelezett szülő által Nyilatkozatban megadott 

elektronikus elérhetőségen (e-mail cím) küldünk tájékoztatást a befizetés határnapjáról, 

a fizetendő térítési díj összegéről. Átutalással történő teljesítés esetén kérjük a befizetést 

igazoló dokumentum visszaküldését az óvoda elektronikus levélcímére, illetve 

nyomtatva az óvodatitkárnak átadni a befizetés határnapja előtt.  

 

 

B/ Ingyenes étkezésben részesülő gyermek szülei esetében:  

  

• A személyi térítési díj beszedésére kijelölt napon Megrendelő lap kitöltésével igényli 

meg a kötelezett szülő az adott hónapra az étkezést a gyermek számára.   

• Lemondási kötelezettség az ingyenességre jogosult szülőkre is 

vonatkozik!!! 

  

 

 

  

6.2. Az étkezés lemondása és az étkezési személyi térítési díj visszatérítése  
  

A kötelezett szülő feladata és kötelessége az óvodai távolmaradás előzetes bejelentése 

(kivétel betegség) a Házirend 5. pontjában foglaltak szerint és külön az étkezés 

lemondása (ingyenes étkezés esetén is) az alábbiak szerint:  

  

• A gyermek hiányzása esetén az étkezés lemondható minden nevelési napon 12.30-ig 

telefonon a tagóvoda-vezető által kijelölt személynél (általában: 

óvodatitkárnál/gazdasági ügyintézőnél), vagy a helyben szokásos módon kijelölt helyen 
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levő lemondó füzetbe történő bejegyzéssel. Étkezés lemondása miatt az 

óvodapedagógust csoportból kihívni nem lehet. E-mail-en az étkezés lemondására nincs 

lehetőség. A 12:30 után érkezett lemondások úgy tekintendőek, mint amelyek a 

következő nevelési nap 12:30-ig érkeztek be. 

  

• A kötelezett szülő a bejelentést követő nevelési naptól (amennyiben 12.30-ig beérkezik) 

a távolmaradás idejére mentesül az étkezésért fizetendő személyi térítési díj fizetésének 

kötelezettsége alól, amelynek összegét a következő havi befizetéskor jóváírjuk vagy 

visszafizetjük.   

 

• A megrendelt és le nem mondott étkezési térítési díj visszafizetésére étkezési 

személyi térítési díjfizetésre kötelezettek esetén a kötelezett szülő nem tarthat 

igényt.  

  

Az óvodából történő igazolatlan távolmaradás esetén az óvoda a Házirend 5. pontjában 

foglaltak szerint jár el és az alábbi módon rendelkezik az érintett gyermek étkezésének 

lemondásáról:  

  

• Amennyiben a kötelezett szülő nem teljesíti fentiekben leírt a kötelezettségét, és a 

szülő megkeresése sem hoz eredményt a távolmaradás okát és időtartamát illetően 

- az óvoda az étkezést a hiányzás második napján 12:30-ig lemondja. A gyermek 

étkezésének megrendelése - amennyiben a jelzés 12.30-ig beérkezik - a szülő 

jelzését követő naptól válik újra lehetővé.  

  

• Az intézmény vezetője/tagintézmény-vezető vagy az általa megbízott személy ellenőrzi, 

hogy a megállapított térítési díj befizetése havonként megtörténik-e. Ha a kötelezett a 

befizetést elmulasztotta, az intézményvezető 15 napos határidő megjelölésével a 

kötelezett szülőt írásban felhívja az elmaradt térítési díj befizetésére. Ha a határidő 

eredménytelenül telt el, az intézmény vezetője a kötelezett nevét, lakcímét és a fennálló 

díjhátralékot nyilvántartásba veszi.  

A nyilvántartott díjhátralékról az intézmény vezetője negyedévenként tájékoztatja a fenntartót 

a térítési díj-hátralék behajtása vagy a behajthatatlan hátralék törlése érdekébe  

  

6.3. Étkezési támogatások  
  

Az óvodai ellátás ingyenes. Az étkezési térítési díj a mindenkori jogszabályoknak megfelelően 

kerül megállapításra Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata vonatkozó rendeletében. 

A kedvezmények igénybevételéről a helyben szokásos módon, a faliújságon és a szülői 

értekezleten tájékoztatjuk a kötelezett szülőket.   

Az étkezést ingyenesen kell biztosítani:   

• ha a gyermek rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül,  

• ha tartósan beteg vagy fogyatékos, vagy olyan családban él, amelyben tartósan beteg 

vagy fogyatékos gyermeket nevelnek  
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• ha olyan családban él, amelyben három vagy több gyermeket nevelnek  

• ha olyan családban él, amelyben a szülő nyilatkozata alapján az egy főre jutó havi 

jövedelem összege nem haladja meg a kötelező legkisebb munkabér személyi 

jövedelemadóval, munkavállalói, egészségbiztosítási és nyugdíjjárulékkal csökkentett 

összegének 130%-át  

• nevelésbe vették  

  

A kedvezmények igénybevételéhez meghatározott határidőre nyilatkozatot kell kitölteni, és 

meghatározott esetekben igazolni kell a jogosultság fennállását, az előírt dokumentumokkal.  

  

Az intézményvezető/tagóvoda-vezető a benyújtott iratok alapján megállapítja a személyi 

térítési díjat, melyről írásban értesíti a kötelezett szülőt. Ingyenes étkezés az Értesítés szerinti 

időtartamra biztosítható. Az értesítés addig hatályos, ameddig a jogosultság megállapításakor 

fennálló feltételekben változás nem áll be.  

A szülőnek a jövedelmi viszonyokban, az eltartott gyermekek számában történő változásokat 

15 napon belül be kell jelentenie a tagóvoda-vezetőnek.  

  

6.4. Egyéb fizetési kötelezettség  
  

• Az önköltséges szolgáltatásokról és azok díjának megállapításáról a nevelési év eleji 

szülői értekezleten döntenek a szülők. A szolgáltatások igénybevétele tetszőleges.  

• A gyermekcsoportoknak szervezendő külön programok anyagi támogatásáról a szülők 

döntenek. 

• A gyermekcsoportok kulturális és kirándulás program javaslatát az óvodapedagógusok 

a nevelési év eleji szülői értekezleten tárják a szülők elé, akik választanak, és döntenek 

a költségek finanszírozásáról. A külön programokkal kapcsolatos pénz kezelését a 

szülői közösség által megbízott személyek kezelik, ők számolnak el a szülői közösség 

felé.  

 

 
 

 

7. A szülői panaszkezelés rendje az óvodában  
  

Panaszügyről akkor beszélhetünk, ha a szülő az óvoda valamely pedagógusa, dolgozója, 

vezetője, a tagóvoda gyakorlata, szabályzatai, általában az intézmény működése ellen tesz 

bejelentést.   

Az óvoda működésével kapcsolatos panasz elsődlegesen -hacsak egyéb beazonosítható 

hatóságra nem tartozik, (pl. rendőrség, gyámügy)- a fenntartó törvényességi ellenőrzési körébe 

utalandó.   
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Amennyiben azonban a panaszt valamely pedagógus, vagy egyéb óvodai dolgozó ellen tették, 

elsődlegesen a tagóvoda vezető, sikertelenség esetén a munkáltatói jogokat gyakorló 

intézményvezető feladata a panasz kivizsgálása, a szükséges intézkedések megtétele.   

  

Ügyintézési határidő: 30 nap  

Amennyiben az elbírálást megalapozó vizsgálat előreláthatólag 30 napnál tovább tart, erről a 

panaszost tájékoztatni kell.  

Az eljárásra jogosult szerv a panaszt érdemben köteles megvizsgálni, a panaszost meghallgatni, 

a vizsgálat befejezésekor a megtett intézkedésről (minősített adat, illetve üzleti, gazdasági 

egyéb titoknak minősülő adat kivételével) vagy az intézkedés mellőzéséről –az indokok 

megjelölésével a panaszost értesíti. Az írásbeli értesítés mellőzhető, ha a panaszost szóban 

tájékoztatták, aki a tájékoztatást tudomásul vette.   

Mind a személlyel mind a működéssel kapcsolatos panaszt ajánlott elsősorban és legelőször az 

érintett személlyel, illetve az érintett tagóvoda vezetőjével tisztázni. Ha ez nem vezet 

eredményre, akkor célszerű továbblépni a panaszkezelés következő szintjére, az 

intézményvezetőjéhez, illetve a fenntartóhoz. Ha a panasz nem a megfelelő szintre érkezik, 

akkor 8 napon belül vissza kell utalni a megfelelő szintre és erről a panaszost értesíteni kell.  

A panaszkezelés folyamata a Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda belső szabályzatában 

foglaltak szerint történik.  

A házirend megsértésével kapcsolatos szabályok:   

  

• Ha a szülő/ törvényes képviselő, vagy a gyermek elvitelére jogosult személy a 

házirendet megsérti, a csoportban dolgozó óvodapedagógusok a családokkal 

megbeszélést, fogadóórát kezdeményeznek az együttműködés javítása érdekében. 

Szükséges esetekben bevonják a tagóvoda vezetőt, gyermekvédelmi megbízottat, 

szociális segítő szakembert a folyamatba.  

• A házirend súlyos megsértésének minősül, ha a szülő/ törvényes képviselő, vagy a 

gyermek elvitelére jogosult személy saját gyermekére, vagy az óvodába járó gyermekek 

testi, lelki, szellemi fejlődésére veszélyt jelent, illetve az óvodában dolgozó 

közalkalmazottakat sérti magatartásával, az óvoda az illetékes gyermekvédelmi 

hatósághoz, illetve a rendőrséghez fordul.   

  

8. Rendkívüli esemény az óvodában  
  

• Rendkívüli esemény bekövetkezésekor elsődleges feladat az életmentés, a megfelelő 

belső szabályzatok alapján.  

• Tűz esetén:  

 Intézkedés a Tűzriadó terv alapján.  

• Bombariadó esetén:   

A jelzést észlelő személy az óvodában tartózkodó összes felnőtt dolgozó bevonásával 

haladéktalanul intézkedik a gyermekek esetre kijelölt helyre történő kimenekítéséről. 
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Azonnal értesíti a Csepeli Rendőrkapitányságot, a tagóvoda-vezető, vagy helyettese 

értesíti az Egyesített Óvoda vezetőjét.  

• Egyéb rendkívüli helyzetben a katasztrófavédelmi terv alapján szükséges intézkedni. 

Rendkívüli esemény esetén a szülők értesítése a tagóvodában szokásos módon történik. 

(telefon, SMS, e-mail)  

 

    Tagóvodánkban ez a pont a következőkkel egészül ki: 

 

• Óvodánkban a Tűzriadó jele – 3 hosszú sípszó. 

• Tűzvédelmi gyakorlatot az előírásoknak megfelelően minden évben tartunk. 

• Ha a gyakorlat idején az intézményben tartózkodnak, a „Tűzriadó 

szabályai”  Önökre is vonatkoznak. 

• A tartózkodási helyükhöz legközelebb eső csoporton, vagy az óvoda 
főbejáratán keresztül, a lehető legrövidebb időn belül hagyják el az óvoda 
épületét! 
 

  

  

9. Beiskolázás és az óvodai elhelyezés megszűnése  
  

A beiskolázás eljárás rendje:  

• Az óvodapedagógusok az óvodába lépéstől kezdve nyomon követik a gyermekek 

fejlődését.  

• A gyermekek értelmi, beszéd-, hallás-, látás-, mozgás, szociális magatartás fejlődésének 

eredményét –, illetve a tagóvodák által meghatározott egyéb szempontok szerinti 

megfigyeléseket, szükség szerint, de legalább félévenként – rögzítik a 

személyiséglapon. Félévenként értékelik a fejlődési irányokat, meghatározzák a 

szükséges egyéni fejlesztési feladatokat a gyermekek erősségei és fejleszthető területi 

mentén az optimális fejlődés érdekében.  Rögzítik a gyermek fejlődését szolgáló 

intézkedéseket, megállapításokat, javaslatokat is. Erről a szülőt folyamatosan, illetve 

egyeztetett időpontokban fogadóórán tájékoztatják. A szülő ezt aláírásával igazolja.  

• Indokolt esetben az óvodapedagógusok a logopédussal és az óvodapszichológussal 

együttműködésben már a beilleszkedési időszakban kezdeményezik a szakszolgálat 

igénybe vételét.  

• A tankötelessé váló gyermekek fejlettségének vizsgálatát a nevelési év elején az óvoda 

pszichológusa és logopédusa - a szülők előzetes engedélye alapján – elvégzi. Az 

óvodapedagógusokkal történő konzultáció után, ha szükséges, javaslatot tesznek a 

logopédiai kezelésen, vagy fejlesztő foglalkozáson való részvétel megkezdésére.   

• A logopédiai kezelés az óvodában történik, a fejlesztő foglalkozásokra a Szakszolgálat 

intézményébe a szülő viszi el gyermekét, illetve a tagóvoda kiegészítő házirendje 

szabályozza a kérdéskört.  
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• . A gyermek, ha az iskolába lépéshez szükséges fejlettséget elérte, abban a naptári évben, 

amelyben a hatodik életévét augusztus 31-ig betölti, megkezdi a tankötelezettség 

teljesítését.   

• A szülő kérelmére a felmentést engedélyező szerv döntése alapján a gyermek további 

egy nevelési évig óvodai nevelésben vehet részt. A szülő kérelmét az iskolakezdés 

évében január 15-ig nyújthatja be az Oktatási Hivatalhoz.  

• Ha a szakértői bizottság a szülői kérelem benyújtására nyitva álló határidő előtt a 

gyermek további egy nevelési évig óvodai nevelésben történő részvételét javasolja a 

szülői kérelem benyújtására nincs szükség.   

• Ha a szülő kérelemmel él az Oktatási Hivatal felé, kérjük, hogy minden esetben jelezze 

gyermeke óvodapedagógusainak!  

• Amennyiben az Oktatási Hivatal megküldte a határozatot a szülőnek, kérjük, hogy 

haladéktalanul mutassa azt be az óvodában, hogy az eredményt rögzíteni tudjuk az 

információs rendszerben!  

• Ha a gyermek az iskolába lépéshez szükséges fejlettséget korábban eléri, a felmentést 

engedélyező szerv a szülő kérelmére engedélyezheti, hogy a gyermek hat éves kora előtt 

megkezdje tankötelezettségének teljesítését.  

• A szülő joga, hogy gyermeke neveléséhez igénybe vegye a pedagógiai szakszolgálatot.  

A szülő kötelessége, hogy gyermekével megjelenjen a nevelési tanácsadáson, 

biztosítsa gyermekének a fejlesztő foglalkozásokon való részvételét, ha ezt az óvoda 

kezdeményezi.   

• A szakértői bizottság feljogosító szakvéleményének, vagy az Oktatási Hivatal ezt 

magában foglaló határozatának hiányában a tanköteles korú gyermeknek meg kell 

kezdenie iskolai tanulmányait, így a szülőnek az iskolai beíratások időszakában be kell 

íratnia az általa választott általános iskola első évfolyamára.  

 

  

  

10. Az óvoda hagyományai  
  

 A bázis és a tagóvodák hagyományaikat, tervezett közös programjaikat kiegészítő 

pedagógiai programjukban és éves munkatervükben rögzítik. Az ünnepek, jeles napok, 

rendezvények, közös családi programok előtti készülődést a Szülői Szervezet 

képviselőivel történt egyeztetés után szülői értekezleteken egyeztetjük a családokkal.  

 

    Tagóvodánkban ez a pont a következőkkel egészül ki: 

 

 Óvodánkban a nevelés egészét a magyar kultúrára épülő hagyományrendszer 
egész évre kiterjedő programja fogja keretbe. 

 A népi hagyományok alapján az óvodai hagyományokat folyamatosan 
teremtjük. 
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 Az óvoda éves programja az óvoda hagyományos szokásainak 
előkészítéséből, és az előkészített ünnepből, ezen kettő, ritmikus 
váltakozásából épül fel.  

 A közös alkalmakat a nevelőtestület évente határozza meg. Az évkör 
csomópontjain kívül meglévő hagyományokat a csoportok más- más 
tartalommal, tevékenységgel töltik meg. 

 Az óvodai programokon kívül szervezett alkalmak esetén Önök döntik el, hogy 
gyermekük milyen tevékenységben vegyen részt, (pl. kirándulások, 
múzeumlátogatások…). melyet írásban engedélyeznek. 

 Hagyományos ünnepeink: 

 Ünnepeinken, ünnepi készülődéseinkre szívesen látjuk Önöket, ezáltal 
bepillantást nyerhetnek gyermekük óvodai életébe és ezen alkalmakkor 
közösen tevékenykedhetnek gyermekeikkel.  

 Ha ezeken az ünnepeken Önök részt kívánnak venni, kérjük előzetesen 
jelezzék, és egyeztessék az óvodapedagógussal. 

 Kirándulások: 

 A kirándulások előtt Önök írásban nyilatkozhatnak, hogy gyermekük részt 
vehet-e az adott kiránduláson, vagy nem.  

 Ha úgy döntenek, hogy gyermekük nem vesz részt a kiránduláson, az óvoda a 
gyermeknek egy másik csoportban biztosít helyet. 

 Ha egy szülő részt vesz a kiránduláson, a csoportban kísérői feladatot lát el.  
 

 

11. Fakultatív hit- és vallásoktatás  
  

• Az óvoda a vallási, világnézeti nevelés kérdésében semleges.   

• Tiszteletben tartva a szülők vallási és világnézeti meggyőződését, a bázis és a tagóvodák 

lehetőséget biztosítanak arra, hogy a gyermekek egyházi jogi személy által szervezett 

fakultatív hit- és vallásoktatásban vegyenek részt. Ennek érdekében együttműködnek az 

érdekelt egyházi jogi személlyel és biztosítják a tárgyi feltételeket.  

• A hitoktatás megszervezésére akkor kerül sor, ha legalább hét gyermek jelentkezik 

azonos felekezethez tartozó vallásoktatásra.  

• Az igényeket az tagóvoda vezetőjének kell jelezni a tanév első szülői értekezletén. 

 

 

 

12. A házirend nyilvánossága  
  

• A házirend egy példányát –nyomtatott vagy elektronikus formában - minden szülő 

megkapja az óvodába történő beiratkozáskor.  

• A házirend egy példányát elhelyezzük az óvoda honlapján, valamint a tagóvodák 

előterében, mely nyitvatartási időben bármikor megtekinthető.   
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    Tagóvodánkban ez a pont a következőkkel egészül ki: 

 

• A házirend egy példánya minden csoport előterénél és az irodai folyosón 

bármikor megtekinthetik.  

• A házirenddel kapcsolatos kérdéseikkel, kéréseikkel a tagóvoda-vezetőhöz és 

helyetteséhez fordulhatnak. 

 

 

 

 

  

Záró rendelkezések  
  

A házirend megsértésének jogkövetkezménye:  

A házirend megsértése esetén:  

• Személyesen vagy megbízott által írásbeli panasszal lehet élni.  

• Az óvoda intézkedése, intézkedésének elmulasztása ellen a szülő eljárást indíthat.  

• A köznevelési törvény 37-38 §- a alapján kérelmet lehet benyújtani a fenntartó 

képviselőjéhez . 
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Kiegészítő szabályok Pandémia idején  
  
  
Pandémia idején a mindenkori hatályos jogszabályoknak és intézkedési terveknek megfelelően 

kell eljárni.  A pandémiás időszak alatt az intézményvezető kiemelt figyelmet fordít az 

alkalmazottak, a gyermekek egészségvédelmére, a járvány gazdasági és társadalmi negatív 

hatásainak mérséklésére. A pandémia okán veszélyhelyzet, egészségügyi válsághelyzet, egyéb 

rendkívüli jogrend (a továbbiakban: minősített helyzet) kerülhet kihirdetésre.  

  

Az intézmény vezetője:  
• jóváhagyja és meghatározza a pandémiás intézkedéseket,  

• gondoskodik a szükséges védő és fertőtlenítő eszközök beszerzéséről és rendelkezésre 

állásáról,  

• járvány terjedését akadályozó intézkedések kidolgozása (betegek hazaküldése, 

fertőtlenítés, maszkok viselése stb.),  

• felelős az Intézményre háruló feladatok végrehajtásának megszervezéséért és 

végrehajtásáért,  

• megszervezi és irányítja a munkavállalók általánostól eltérő munkarendben történő 

foglalkoztatását, ,  

• kialakítja az intézményvezetés vezetőinek feladatellátás szerinti kapcsolattartási módját, 

kapcsolati háló kialakítása (Web-oldal,  e-mail, telefon, stb.) és  

rendszeresítése, külső és belső kommunikáció, információcsere beindítása,  

• együttműködik a járvány felszámolását irányító területileg illetékes szervekkel,   

• a munkáltatói jogokat gyakorló intézményvezető a pandémiára tekintettel a dolgozó 

kinevezésében foglaltaktól eltérő munkavégzést, feladatellátást rendelhet el.  

  

A tagóvoda-vezető:  
• rendelkezzen egy olyan listával, amely tartalmazza az összes dolgozó névét, lakcímét, 

telefonszámát, email címét arra az esetre, ha szükségessé válik a kollegák azonnali 

értesítése a megváltozott munkarend miatt,  

• megszervezi az online oktatás rendszerét tagóvodán belül,   

• intézményvezetői utasítás szerint ellátja az ügyeletet a tagóvodában,  

• a tagóvoda visszanyitását megelőző két nappal felveszi a kapcsolatot az óvodatitkárral, 

a partnerekkel a gyermekek étkezésének biztosítása érdekében,   

• adjon megfelelő és hiteles tájékoztatást a szülői közösség tagjainak, tagóvodai szinten a 

helyben szokásos módon. Rendelkezzen naprakészen szülői elérhetőséggel a GDPRnek 

szabályozásnak megfelelően.   

• a visszanyitást megelőzően megszervezi a fertőtlenítő nagytakarítást.  
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Az óvodapedagógus:  
• a kormányrendeletnek, fenntartói határozatnak megfelelően az intézményvezetője az 

igényekhez és a rendeletben meghatározott óvodai ellátás biztosításához szükséges és 

elegendő ügyeletet ellátó tagintézményt jelölhet ki, melyben a kerület 

óvodapedagógusai adott ügyeletes tagintézményben, rendkívüli munkarendben látják el 

feladataikat,  

• az óvodapedagógus, az intézményvezető utasításának megfelelően látja el feladatát, 

mely eltérhet a mindennapi rutintól,   

• az intézmény vezetője home office munkavégzést rendelhet el pandémia idejére,  

• a megfelelő dokumentáció kitöltése után, a GDPR szabályainak betartása mellett, az 

utolsó munkanapon illetve az ügyeleti napokon lehetőség van, a napi feladatellátáshoz 

szükséges dokumentumok kivitelére a tagóvodából,   

• rendelkezzen a csoportjába járó gyermekek és szüleik adataival, elérhetőségével,  

• a vezetői utasításnak megfelelően, kapcsolatot tart a tagóvoda-vezetővel,  

• megfelelő kapcsolattartási formát alakít ki a csoportban közvetlenül vele dolgozó 

óvodapedagógussal annak érdekében, hogy a csoportba járó gyerekek fejlesztése a 

rendkívüli helyzetben is megvalósuljon,  

• ha még nincs, alakítsa ki azt a közösségi csatornát, melyen az online nevelést-oktatást 

meg tudja valósítani,   

• a tagóvoda-vezetőnek minden héten pénteken 13.00-ig küldje el írásban, a tagóvoda 

email címére a heti ütemterveket az online foglalkoztatásokról, illetve a megvalósulás 

eredményeit,  

• szükség szerint besegít a tagóvodai szintű szerdai ügyelet ellátásába,  

• ha a környezetében pandémiával kapcsolatos megbetegedésről tudomást szerez, azt 

köteles vezetője felé haladéktalanul jelezni.  

  

A szülő:  
• a minősített helyzet kihirdetését követően a szülőket a változásokról, az új szabályokról, 

a megszokottól eltérő működés rendjéről a megszokott módon, csatornákon keresztül 

tájékoztatja az intézményvezetője (honlap), a tagóvoda-vezetője a tagóvodában 

kialakított szokásoknak megfelelően,  

• minősített helyzetben a kormány rendeletének megfelelően igényelheti gyermeke 

ügyeleti ellátását az arra kijelölt tagintézményben,  

• tudomásul veszi és elfogadja, hogy a vezetői utasításnak megfelelően a megszokottól 

eltérő szabályok mellett működnek az ügyeletes intézmények, melyben az egészség 

megőrzése és a gyermekek biztonsága elsődleges,  

• tudomásul veszi, hogy az ügyeleti időszakon kívül a tagintézmények működése is 

eltérhet a megszokottól, mindaddig, míg erről az intézményvezetője a rendeleteknek, 

határozatoknak megfelelően másként nem határoz, (pl: külső programok-fakultációk 
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megtartásának tilalma, otthonról behozott tárgyak bevitelének tilalma, gyümölcsnapok 

felfüggesztése,…)   

• minősített helyzetben a járvány terjedésének megelőzése érdekében az érintett hatóság 

vagy az intézményvezetője rendelkezik az óvodába érkezés során betartandó 

szabályokról, (pl: zárt térben való tartózkodás, kézfertőtlenítés, épületbe lépéskor 

lázmérés, maszk használat,…)  

• minősített helyzet kihirdetésekor az emberi erőforrások minisztere – a Kormány 

rendeletre figyelemmel az adott nevelési évre történő óvodai beiratkozások 

vonatkozásában egyedi eljárási szabályokat határozhat meg, melyről a szülők az 

intézmény honlapjáról tájékozódhatnak,  

• fokozott figyelmet fordít arra, hogy csak egészséges, tünetmentes gyermeket hoz 

óvodába.  

• amennyiben a szülő a családban, vagy közvetlen környezetükben fertőző megbetegedést 

észlel, azt köteles jelenteni a tagóvoda-vezetőjének.  
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          Tagóvodánkban ez a pont a következőkkel egészül ki: 

 

Tagóvodánkban alkalmazott járványügyi szabályok, intézkedések 

fokozott járványhelyzet, újabb covid hullám esetén 
 
A járványügyi kockázat csökkentése, megelőzése érdekében a következő előírásokat 
vettük figyelembe: 

 Nemzeti Népegészségügyi Központ az óvodai, bölcsődei ellátás során 
betartandó járványügyi megelőző szabályai  

 Egyesített óvodák „Járványügyi készenlét idején alkalmazandó 
protokoll”  
 

 A jelenlegi új koronavírus járvány cseppfertőzéssel, direkt módon terjed, azaz a 
vírus terjedése szempontjából a legnagyobb veszélyt a megbetegedett köhögő, 
tüsszögő ember jelenti. 

            Ezért az elsődleges és legfontosabb megelőző intézkedés, hogy az   
            intézményekbe kizárólag egészséges, tüneteket nem mutató, gyermek, 
            szülő/kísérő és dolgozó mehet. 

 Amennyiben gyermeküknél tüneteket észlelnek, gondoskodniuk kell orvosi 
vizsgálatról. 

 A szülő köteles a tagóvodát értesíteni, ha a gyermekénél koronavírus-gyanú 
áll fent, ha tudomásuk van arról, hogy a gyermeke koronavírusos személlyel 
érintkezett, illetve ha igazolt fertőzés van. 

 A koronavírus fertőzés zárt közösségekben történő gyorsabb terjedésének 
megelőzése miatt a szülők, illetve a tagóvoda épületét látogatók számára az 
alábbi szabályok betartása javasolt: 

o Az épületbe lépéskor: 
 a cipő talpának fertőtlenítése, 
 a bejárati ajtó mellett kihelyezett kézfertőtlenítő használata, 
 a szájmaszk viselése. 

o Gyermeküket egy felnőtt/törvényes képviselő kísérje az óvodába. 
Beszoktatásra érkezett gyermek esetén is!! 
 

 A kontaktusok csökkentése érdekében a gyermekek öltöztetése, átadása során, az 
óvoda folyosóján a szülők/törvényes képviselők lehetőleg a legkevesebb ideig 
tartózkodjanak, és törekedjenek a védőtávolság betartására. 

 A csoportok előterébe, mosdóiba, s a csoportszobákba belépni nem lehet!!! 

 Gyermekek ruházatára vonatkozó szabályok: 
o Gyermekeik ruháit rendszeresen mossák, tisztítsák. 

 A gyermekek lehetőleg otthoni játék nélkül érkezzenek az óvodába, mivel azok 
fertőtlenítésére, biztonságos elkülönítésére nincs lehetőségünk.  

 A gyermekek megnyugtatását szolgáló eszközök behozatala engedélyezett, a 

megfelelő higiénés szabályok betartása mellett: 
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o cumi, csak tartóban,  

o alvóka külön nylonban elcsomagolva, a gyermek saját szekrényében 

tárolható, s csak alváshoz használható,  

o napi fertőtlenítésükről a szülőnek kell gondoskodni. 

 A hozott gyermek járműveket, s a babakocsikat az óvoda területére behozni 
nem lehet! 

 A térítési, valamint az étkezési díjak befizetése során kerülni kell a sorban állást.  
 

 Hiányzások kezelése: 

o Annak a gyermeknek a hiányzását, aki a vírusfertőzés szempontjából 
veszélyeztetett csoportba tartozik tartós betegsége (például 
szívérrendszeri megbetegedések, cukorbetegség, légzőszervi 
megbetegedések, rosszindulatú daganatos megbetegedések, máj- és 
vesebetegségek) vagy például immunszupprimált állapota miatt, erről orvosi 
igazolással rendelkezik, és azt bemutatja, esetleges hiányzását igazolt 
hiányzásnak kell tekinteni. 

o Igazolt hiányzásnak tekintendő továbbá, ha a gyermek hatósági karanténba 
kerül a részére előírt karantén időszakára. 

o Az óvodalátogatás alóli felmentést a szülőknek írásban kell kérelmeznie a 
tagóvoda vezetőnél. 

 

 Teendők beteg személy esetén: 
o Amennyiben egy gyermeknél a fertőzés tünetei észlelhetők, haladéktalanul 

el kell őt különíteni, egyúttal értesíteni kell az orvost, aki az érvényes 
eljárásrend szerint dönt a további teendőkről.  

o Az intézmény egyúttal gondoskodik az érintett gyermek szülő/törvényes 
képviselő értesítéséről is, akinek a figyelmét fel kell hívni arra, hogy 
feltétlenül keressék meg telefonon a gyermek orvosát. Azt követően az 
orvos utasításainak alapján járjanak el. 

o A beteg gyermek felügyeletét ellátó személynek kesztyű és maszk 
használata kötelező. 

o Amennyiben felmerül a COVID-19 fertőzés gyanúja, fontos, hogy megfelelő 
felkészültséggel rendelkező egészségügyi dolgozó kerüljön értesítésre. A 
háziorvos, házi gyermekorvos, illetve a kezelőorvos jogosult a COVID-19 
fertőzés gyanújára vonatkozóan nyilatkozni. Amennyiben fennáll a gyanú, 
nekik kötelességük az NNK által kiadott aktuális eljárásrendnek megfelelően 
ellátni a beteggel kapcsolatos teendőket. 

o A gyermek az óvodába kizárólag orvosi igazolással térhet vissza.  
o Amennyiben krónikus betegséggel élő gyermek az új koronavírus okozta 

járványügyi helyzet miatt speciális eljárást, védelmet igényel, erről a 
kezelőorvosnak kell döntenie, mely alapján a szükséges intézkedéseket 
meg kell tenni. 

 Az óvodában: 
o Minden gyermek saját csoportjában, saját óvodapedagógusaival, 

dadusnénijével a megszokott napirend szerint tölti el óvodai napjait  
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o Biztosítjuk a gyakori kézmosás, kézfertőtlenítés lehetőségét, valamint a 
gyermekek a kézfertőtlenítők használatát felnőtt felügyelete mellett végzik.  

o Kéztörlésre a higiéniai feltételeknek megfelelően rendszeresen váltott, saját 
jellel ellátott törölközőt biztosítunk. 

o A csoportszobákat, az óvoda helységeit, az időjárást figyelembe véve 
szellőztetjük, az eszközöket, játékokat fokozottan, napi rendszerességgel 
folyamatosan fertőtlenítjük.  

o Az önkiszolgáló rendszerben történő gyermekek általi tálalást a 

kormányajánlást követve felváltja a csoportos felnőtt által való terítés, 

kínálás, kenyérkosarak tisztítása, a bennük elhelyezett kendők cseréje 

minden használatot követően indokolt. A textíliák gépi úton történő 

fertőtlenítő mosása ajánlott. 

o A csoportszobákban, olyan játékeszközöket biztosítsanak, melyek könnyen 

fertőtleníthetőek, a játék állagát nem rontják. (A papír játékok, dobozos 

játékok, lehetőség szerint kerülendők!). 

o A gyermekek fogadása során az ajtóügyeletet biztosító dolgozók minden 
esetben figyelemmel kísérik a „Jelzőlap orvosi igazolással, szülői 
igazolással bevehető gyermekről” dokumentumot, melyen az 
óvodapedagógusok jelzik a hiányzó gyermekek nevét, s a hiányzás okát 
(betegség/családi ok). Ennek megfelelően veszik át az igazolásokat a 
gyermekek szüleitől, s adják át a csoportos óvodapedagógusoknak. 

o A gyermekcsoport napirendjét úgy alakítjuk, hogy az időjárást 

figyelembe véve lehetőleg minél több időt töltsenek a gyermekek a 

szabadban! 

o Az udvaron a csoportok az együttlétet, még abban az esetben is 

kerülik, ha már kevesen vannak! 

o Az udvarra való kijutásra és az onnan való bejutásra a csoportok 

minden esetben a 3 udvari kijáratot használják. 

 

Szabályok abban az esetben, ha a szülők nem léphetnek az óvoda 
területére:  

 

 Érkező gyermekek átvétele a szülőtől szájmaszkban, gumikesztyűben: 

o Reggeli időszakban: 

 A Főbejáratnál reggel 6.00- 8.30-ig 

 Az első bejárati ajtónál 7.00- 8.30-ig  

o Átvételi protokoll:  

 gyermekek lázmérőzését követően átvételük a szülőtől, 

 kezének, cipőjének fertőtlenítése 

 csoportjába való elkísérése, óvodapedagógusnak való 

átadása 

 

 Gyermekek hazaadása a szülőknek szájmaszkban: 

o Déli időszakban 
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 Kizárólag csak a főbejáraton 12.15-től 12.45-ig történik a 

gyermekek kiadása a szülőnek 

o Délutáni időszakban: 

 Kizárólag csak a főbejáraton: 15.00- 18.00-ig  

 
A jelen protokoll módosításig vagy visszavonásig marad érvényben. A 
módosítására a járványügyi helyzet alakulásától, a kormányrendeletek 
megjelenésétől függően, a tapasztalatok figyelembevételével kerül sor. 
 
Vigyázzunk együtt gyermekeink és egymás egészségére!!! 
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