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Kedves Szülő! 

 

 

A házirend összefoglalja azoknak a jogoknak, kötelességeknek, eljárásoknak a sokaságát, 

amelyeket törvények, rendeletek, szabályoznak. Tartalmazza továbbá a nevelőtestület által 

meghatározott szabályokat, amelyek alapján a gyermekek biztonsága, körülményei, a 

családokkal történő kapcsolatfelvétel és kapcsolattartás magas szinten valósítható meg.  

 

Hatálya kiterjed minden óvodával jogviszonyban álló gyermekre, közvetlen 

hozzátartozóikra, dolgozóra, azon személyekre, akik az intézménnyel jogviszonyba nem 

állnak, de részt vesznek az óvoda feladatainak megvalósításában és az intézménybe lépő 

vendégekre. 

 

A házirend óvodánk adott nevelési évre szóló munkatervével együtt szabályozza a belső 

rendet. Összhangban áll intézményünk működését szabályozó egyéb dokumentumainkkal: 

az Alapító Okirattal, a Szervezeti és Működési Szabályzattal, Helyi Óvodai Nevelési 

programunkkal, valamint Min őségirányítási Programunkkal. 

 

A házirendet az intézménnyel jogviszonyba lépő szülők a jogviszony létrejöttekor e-mail-

ben, vagy ennek hiánya esetén az első szülői értekezleten nyomtatott formában kapják meg. 

Az év során megtalálható egy nyomtatott példány az óvoda gyermek öltözőjébe, illetve az 

óvoda honlapján (www.arnyasovi.hu). 

 

Kérem, hogy az alábbiakban megfogalmazott Házirendet figyelmesen olvassa végig, mert a 

megfogalmazott szabályok be nem tartása jogi következményekkel jár! 

 

Budapest, 2013. március 31. 

                                                                              Tisztelettel: 

 

                                                                                                              Szücsné Juhász Csilla 

                                                                                                                  intézményvezető 



Hatályos: 2013. április 15-től visszavonásig 
 

 
Verziószám: 6/2013. módosított változat                                     ÁRNYAS ÓVODA  

 
6 
 

1. ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK AZ INTÉZMÉNYRŐL  
  

Az óvoda hivatalos elnevezése: ÁRNYAS ÓVODA 
cím: 1192 Budapest, Vonás u. 10. 

telefon-fax szám: 06 (1) 282 9557 
Mobil telefonszám: 06 30 225 1023 

E-mail cím: szjuhaszcsilla@arnyasovi.hu 
Csoportok száma: 10 csoport 

Az épületek befogadó képessége: 278 fő  
Az óvoda fenntartója, címe és 

elérhetősége: 
Budapest Főváros XIX. kerület Kispest 
Önkormányzata 
1195 Budapest Városház tér 18-20 
(1) 347 4500 

A fenntartói tevékenység törvényességi 
felügyeletét ellátó szerv megnevezése: 

XIX. kerületi  
Humánszolgáltatási Iroda 

 

 
                                            Az óvoda épületei 
 

Árnyas Óvoda székhely 
 

cím: 1192 Budapest, Vonás u. 10. 
telefon-fax szám: 06 (1) 282 9557 

Mobil telefonszám: 06 30 225 1023 
E-mail cím: vonas@arnyasovi.hu 

Csoportok száma: 4 csoport 
Az épület befogadó képessége: 109 fő 

 
 

Árnyas Óvoda 1. számú tagóvodája 
 

cím: 1192 Budapest, Esze Tamás u. 25. 
telefon-fax szám: 06 (1) 282 9653 

Mobil telefonszám: 06 30 6750032 
E-mail cím: esze@arnyasovi.hu 

Csoportok száma: 3 csoport 
Az épület befogadó képessége: 83 fő 

 

 
Árnyas Óvoda 2. számú tagóvodája  

cím: 1192 Budapest, Corvin krt. 35. 
telefon-fax szám: 06 (1) 282 9497 

Mobil telefonszám: 06 30 675 0353 
E-mail cím: corvin@arnyasovi.hu 

Csoportok száma: 3 csoport 
Az épület befogadó képessége: 86 fő 
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ÓVODA VEZET ŐJE:    SZÜCSNÉ JUHÁSZ CSILLA 
FOGADÓÓRÁJA:     Előzetes egyeztetés szerint 
 
 
 
VEZETŐ HELYETTESE: (székhely)   nincs státusz 
                                              (tagóvoda 1.)   LAKICSNÉ PAULIK CSILLA 

(tagóvoda 2.)   MOLNÁR TAMÁSNÉ 
 
FOGADÓÓRÁIK:     El őzetes egyeztetés szerint 
 
 
SZAKMAI MUNKAKÖZÖSSÉG VEZET Ő:  BORSZÉKINÉ SÜTŐ PIROSKA 
 
FOGADÓÓRÁJA:     Előzetes egyeztetés szerint 
 
 
GYERMEKVÉDELMI FELEL ŐS: (székhely) KÁDÁR MELINDA 
                                                            (tagóvoda) HORVÁTH LÁSZLÓNÉ 
                                                            (tagóvoda) SIPOS NÓRA 
 
FOGADÓÓRÁIK:     El őzetes egyeztetés szerint 
 
 
 
A SZÉKHELY ÓVODATITKÁR:   ÁGFALVI ANNA  
ELÉRHETŐSÉGE:     06 (1) 282-9557 
A TAGÓVODA ÓVODATITKÁR:   RÁCZ KRISZTINA 
ELÉRHETŐSÉGE:     06 (1) 282-9693 
  
 
 
LOGOPÉDUSOK:      elérhetőségük az épületekben kifüggesztve 
 
FOGADÓÓRÁIK:     El őzetes egyeztetés szerint 
 
 
 
UTAZÓ GYÓGYPEDAGÓGUSOK:   elérhetőségük az épületekben kifüggesztve 
 
FOGADÓÓRÁIK:     El őzetes egyeztetés szerint 
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2. ÉRVÉNYESSÉGI KÖVETELMÉNYEK 

2.1. A házirend időbeli hatálya  

 
A 3/2013. (III. 1.) határozatszámon elfogadott és jóváhagyott házirend az óvoda vezetőjének 
jóváhagyásával a kihirdetés napján lép hatályba és határozatlan időre szól. Ezzel egy időben 
hatályát veszti a 5/2011. (03.11.) határozatszámon elfogadott Házirend. Felülvizsgálata: 
évenként, illetve jogszabályváltozásnak megfelelően. 

� Módosítása: az óvodavezető hatásköre, kezdeményezheti a nevelőtestület és a szülői 
közösség minősített többsége (66 %) 

� A kihirdetés napja: 2013. április 15. 

2.2. A házirend személyi hatálya kiterjed 

� Az óvodával, jogviszonyban álló minden gyermekre, pedagógusra és a pedagógiai munkát 
közvetlen segítőkre, valamint a szülőkre. 

� Azon személyekre, akik az intézménnyel jogviszonyban nem állnak, de részt vesznek az 
óvoda, feladatainak megvalósításában. 

2.3. A házirend területi hatálya kiterjed  

� Az óvoda, területére. 
� Az óvoda által szervezett - a pedagógiai program végrehajtásához kapcsolódó - óvodán, 

kívüli programokra. 
� Az intézmény képviseletének helyszíneire. 

 
3. HÁZIREND  

3.1. A házirend fogalma 

 
A házirend a közoktatás intézményeinek belső jogi normákat tartalmazó, a törvény hatalmát 
közvetítő jogi szabályozás, amelynek kötelező tartalmi és eljárási kellékei vannak. Attól válik 
jogszabállyá, hogy: 
 

� A szabályozás elkészítését jogszabályi felhatalmazás teszi kötelezővé 
� A megfogalmazott szabályok kikényszeríthetők, megsértésük jogi felelősséget 

eredményez 
� Elkészítése meghatározott eljárási rendben történik. 
� Miután kihirdették, mindenki számára nyilvános és hozzáférhető.  

 

3.2. A házirend jogszabályi alapja  
 

� 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről (továbbiakban Nkt.) 
� 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a 

köznevelési intézmények névhasználatáról  
� Nevelőtestületi határozatok 
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3.3. Nevelési alapelveink 
 
 
Óvodánk nevelési intézmény, s mint ilyen, a gyermeki személyiség kibontakoztatására, 
fejlesztésére törekszik. Tudatosan szervezett nevelési helyzetek megteremtésével segítjük elő, 
tesszük lehetővé a gyermekek fejlődését. 
Az óvoda a közoktatási rendszer szakmailag önálló intézménye, a családi nevelés segítője a 
gyermek 3. életévétől az iskolai alkalmasság eléréséig, legfeljebb 8 éves korig. 
Óvodánk nevelésközpontú, ahol a gyermekeket nyugalom, szeretet és odafigyelés veszi körül. 
Tevékenységek sokféleségén keresztül biztosítjuk számukra a tapasztalat- és ismeretszerzés 
lehetőségét, nálunk minden eszköz, eljárás és egyéb hatás az egészséges testi-lelki fejlődésüket 
szolgálja, a gyermekek között óvó-védő, szociális és személyiségfejlesztő feladatokat látunk el.  
2008. februárban a fenntartó módosította az intézmény Alapító Okiratát, amely alapján a jövőben 
óvodáink - az önkormányzat által kijelölt körzetben, amely nem azonos az óvoda általános 
körzethatárával- ellátják az integráltan nevelhető, sajátos nevelési igényű (SNI) gyermekeket is a 
következő helyszíneken és elosztásban: 

� Árnyas Óvoda székhely, 1192 Budapest, Vonás u. 10. hallássérüléssel élők 
integrációja, 

� Árnyas Óvoda 1. számú tagóvodája 1192 Budapest, Esze T. u. 25. látássérüléssel 
élők integrációja, 

� Árnyas Óvoda 2. számú tagóvodája 1192 Budapest, Corvin krt. 35. autizmus 
spektrum zavarral élők integrációja. 

Mind három épületben fogadjuk a megismerő funkciók vagy viselkedés fejlődésének 
organikus okra vissza nem vezethető tartós és súlyos rendellenességével küzdő gyermeket. 

 
 
Nevelőközösségünk fontosnak tartja, hogy gyermekeink: 

• élménygazdag, sokoldalú fejlődését a mozgás domináns szerepét szem előtt tartva 
segítsük elő, 

• biztonságérzetét erősítsük, szociális érését segítsük, 
• képességeiket, készségeiket változatos játéktevékenységek során fejlesszük, 
• pozitív kötődését megalapozzuk első sorban közvetlen) környezetünk értékeihez. 
• az SNI gyerekek saját képességükhöz és sérülésükhöz mérten optimálisan tudjanak 

fejlődni. 
 

 
 
Nevelőmunkánk irányelveit a mindenkor érvényben lévő Nemzeti Köznevelési Törvény, 
Szervezeti és Működési Szabályzat, az Óvodai Nevelés Országos Alapprogramja, valamint 
óvodánk Helyi Nevelési Programja határozza meg. 
Ennek megvalósításához az óvoda és a család sokszínű, bizalomra épülő, hatékony 
együttműködése szükséges. 
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4. INTÉZMÉNYÜNK NYITVA TARTÁSA 

 
 

4.1. Nevelési év rendje 

szeptember 01. – augusztus 31. 
 

4.2. Nyári zárás eljárás rendje 

Időtartama négy hét, időpontját a fenntartó határozza meg. Erről minden naptári év február 15–ig 
tájékoztatjuk Önt. A nyári zárás idejére ügyelet igényelhető az erre kijelölt óvodában, az igényelt 
időszakra az étkezést a megjelölt időben ott kell befizetni. Az ügyeletet igénybe vevő gyermek 
személyi adatlapját óvodapedagógusa eljuttatja az ügyeletes óvodába. A nyári zárás alatt 
hivatalos ügyek intézésére, a fenntartóval való kapcsolattartás miatt minden második héten egy 
nap (9-13 óráig) ügyeletet tartunk. A pontos dátumokat a nyári zárás előtt megtalálja 
honlapunkon, illetve a faliújságon. 
 

4.3.Téli zárás eljárás rendje 
 
Időtartama a karácsony és újév közötti munkanapokon a fenntartó által kijelölt óvodában. Igény 
esetén a szülő erről tájékoztatást kérhet októberben az óvodatitkártól. Az ügyelet idejére a 
novemberi ebédbefizetésnél az ügyeletes óvodában kell befizetni. Az ügyeletet igénybe vevő 
gyermek személyi adatlapját óvodapedagógusa eljuttatja az ügyeletes óvodába. 
 

4.4. Nevelés nélküli munkanapok igénybevételének eljárás rendje 

 
Évi öt alkalommal vehetjük igénybe, ezekről az időpontokról legalább 7 munkanappal korábban 
tájékoztatjuk Önt. A nevelés nélküli munkanapok a nevelőközösség szakmai-szervezeti fejlődését 
szolgálják. Ezen a napon az Ön igény esetén ügyeletet biztosít a fenntartó által kijelölt óvodában. 
Az ügyeletet igénybe vevő gyermek személyi adatlapját óvodapedagógusa eljuttatja az ügyeletes 
óvodába. Az ügyeleti napra befizetett étkezést a szülő kérésére az óvodatitkár irányítja át az 
ügyeletet biztosító óvodába. 
 

4.5.  Lecsökkent gyermeklétszámmal való működés eljárás rendje 

 
A gyermekek létszámától függően a teljes nyitva tartás alatt az óvodavezetés által kijelölt 
összevont csoporttal (csoportokkal) működünk. (pl. iskolai szünetek, tömeges megbetegedések, 
stb.) 
 

4.6. A csoport összevonás elvei, eljárás rendje 
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Csoportot összevonni az óvodavezető utasítására lehet. Az összevont csoport (csoportok) az 
óvodavezető által kijelölt óvodapedagógusok irányításával működik. Az összevont csoport 
(csoportok) maximális létszámát a kijelölt terem nagysága határozza meg. 

4.7. Napi nyitva tartás 
 
napi 12 óra: 0600 – 1800 

4.8. Ügyeleti rend  

 
reggel:   0600 – 0700 
délután:  1700 – 1800 
 
A reggeli, ill. délutáni ügyeletet minden esetben óvodapedagógusok biztosítják. Az ügyeletes 
csoportok időszakonként váltják egymást, az ügyelet helyét a hirdetőtáblán találhatják meg. 

4.9. Hetirend 

 
Kialakítását meghatározzák (az ide vonatkozó törvények és szakmai dokumentumok elvei 
mellett) óvodánk helyi sajátosságai, a gyermekek életkori jellemzői, a csoport összetétele, az 
óvónők szakmai elképzelései.  

4.10. Napirend 

 
Kialakítását meghatározzák (az ide vonatkozó törvények és szakmai dokumentumok elvei 
mellett) óvodánk helyi sajátosságai, a gyermekek életkori jellemzői, a csoport összetétele, az 
óvónők szakmai elképzelései.  
 
0600-0900  Folyamatos érkezés az óvodai rend zavarása nélkül, játék. 
0730-0900  Folyamatos tízórai. 
0900-1230  Az óvoda bejárati ajtaját ZÁRVA tartjuk! 

 Az intézkedés oka a már bent lévő gyermekek művelődéshez való jogának 
tiszteletben tartása.  

0900-1200  Szervezett és szabadon választott tevékenységek, egyéni fejlesztések, közösségi 
programok a csoportszobában, vagy udvaron. 

1200-1300  Ebéd (ha gyermekét ebéd után szeretné elvinni, 1230 és 13 óra közötti időszakban 
teheti meg!) 

1300-1500  Az óvoda bejárati ajtaját ZÁRVA tartjuk! 
 A csendes pihenő nyugalmának biztosítása érdekében 
1300-1500  Csendes pihenő  
1500-1600  Uzsonna 
1600-1800   Játék, szabadon választott tevékenység, esetenként egyéni fejlesztés, folyamatos 

hazamenetel az óvodai rend zavarása nélkül. 
 

5. GYERMEK AZ ÓVODÁBAN 
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5.1. Az óvodai tartózkodás rendje 

5.1.1. Az óvodai felvétel rendje 

 
Kötelező az óvodai elhelyezés biztosítása abban az esetben, ha  
  

� óvodaköteles korú a körzetes gyermek (Az óvoda épületeinek általános és integráló 
körzetéről készült tájékoztató - utcánkénti lebontásban – az óvoda honlapján 
megtekinthető.) 

� hátrányos helyzetű a körzetes gyermek, 
� gyámhatósági kezdeményezés során napközbeni ellátásra jogosultság áll fenn, 
� testvére(i) hozzánk jár(nak), 
� a vele egyháztartásban lévő szülője közoktatásban dolgozik. 

 
 

A gyermek óvodai felvételt nyerhet abban az esetben, ha 
      

� betöltötte a 3. életévét, Nkt. 49. § (1) 
� ágy- és szobatiszta, 
� alapvető kommunikációs készséggel rendelkezik, 
� minden Magyarországon kötelező védőoltást megkapott, 

 
 
Az előjegyzésbe vétel szabályai 
 
A szülő: 

� személyesen, beíratandó gyermekével jelenik meg az intézményben, 
� szóban értesíti az óvoda vezetőjét, hogy igényt tart gyermeke óvodai elhelyezésére, majd 

erről a felvételi kérelem kitöltésével írásban nyilatkozik, 
� bemutatja a beiratkozáshoz szükséges eredeti dokumentumokat, leadja az azokról készült 

fénymásolatot,  
� a gyermek adatait a Felvételi Előjegyzési Naplóba rögzítjük, 

 
 
Más óvodából történő átjelentkezés eljárás rendje 
 
A szülő: 
 

� személyesen, beíratandó gyermekével jelenik meg az intézményben, 
� szóban értesíti az óvoda vezetőjét, hogy igényt tart gyermeke óvodai elhelyezésére, majd 

erről a felvételi kérelem kitöltésével írásban nyilatkozik, 
� bemutatja a beiratkozáshoz szükséges eredeti dokumentumokat, leadja az azokról készült 

fénymásolatot,  
� a gyermek adatait a Felvételi Előjegyzési Naplóba rögzítjük, 
� kitöltjük számára az „Értesítés óvodaváltoztatásról” c. nyomtatványt abban az esetben, ha 

másik óvodából érkezik gyermekével. Az ehhez csatolt visszaigazolást -regisztrálás és 
kitöltés után- visszaküldi az „elengedő” óvoda. 
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A beiratkozáshoz szükséges dokumentumok 
 
A gyermek: 

� Születési anyakönyvi kivonata (több kiskorú gyermek esetén mindegyiké), 
� TAJ kártyája, 
� Lakcím kártyája, amely a szülőével megegyező lakcímet tartalma 
� Kötelező védőoltásainak igazoló lapja 

A szülő: 
� Személyi igazolványa,  
� Lakcím kártyája, 

 
A gyermek felvétele 
 
az intézményvezető: 

� túljelentkezés esetén felvételi bizottságot hív össze (fenntartó képviselője, 
gyermekvédelmi felelősök, intézményvezető helyettesek, leendő kiscsoportos 
óvodapedagógusok, szülői szervezet képviselője), 

� dönt a gyermek csoportban való elhelyezésről a szülő, a csoportos óvodapedagógus 
véleményét figyelembe véve, 

� a felvételről hozott döntéséről szóló határozatot a szülő a kijelölt napon átadja, 
� a felvételt elutasító határozatot, (amennyiben a szülő a megjelölt napon személyesen vagy 

meghatalmazottja útján) nem veszi át, postázza. 
 

A felvétel után óvodai jogviszony csak akkor létesül, ha a szülő 
� befizette a térítési díjat (ha ez alól nincs felmentve, vagy kedvezménye),  

A jogviszony kezdő napjáig behozza a gyermek  
� „egészséges” igazolását, 
� a gyermek védőnője által kitöltött kötelező oltások meglétének igazolását, 
� a „fogászati ellenőrző vizsgálaton megjelent” igazolását, 
� kitöltötte a gyermek adatlapját 

 

5.1.2. Az óvodába járás alóli felmentés eljárás rendje 

 
5.1.2.1.A gyermek érkezésének és távozásának rendje 
 

� Ön, a gyermekét az óvodai tevékenység megzavarása nélkül hozhatja be, és viheti haza 
(lsd. ezen dokumentum 4.10. pontjában „Napirend”).  

� Minden esetben kísérje be őt az óvodába és adja át az óvónőnek, távozáskor az óvónőtől 
kérje ki, ellenkező esetben az óvónő nem tud felelősséget vállalni gyermeke 
biztonságáért. 

� Gyermekét ne engedje egyedül be és ki az óvodából! 
� Az óvoda ajtaját 0900-1230, illetve 1300-1500 óra között a gyermekek biztonsága, és az 

óvoda zavartalan működése érdekében zárva tartjuk.  
� Külső látogatót csengetésre engedünk az épületbe, Őt egy dolgozó kíséri vezetőhöz.  
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� Az óvodával jogviszonyban nem álló külső személy csak és kizárólag az óvodavezető 
engedélyével tartózkodhat az intézményben. 

� Ügynökök, üzletszerzők, óvodai dolgozók vagy más személyek az óvoda területén 
kereskedelmi tevékenységet nem folytathatnak, (kivéve az óvoda által szervezett 
alkalmakat).  

� Politikai reklámok kihelyezésére és terjesztésére az óvodában nincs lehetőség! 
� A szülők válása esetén csak bírói ítélet szerint, a szülői felügyeleti jogot gyakorló 

szülőnek adható ki a gyermek. Ha nincs az elhelyezés tisztázva, mindkét szülőnek ki 
adjuk a gyermeket. 

� Ön minden nevelési év elején az általunk kiadott adatlapon nyilatkozik arról, hogy 
gyermekét a nevelési év során kik vihetik el.  Az adatlapon nem szereplő személyeknek 
csak akkor adhatjuk ki a gyermeket, ha az Ön írásos engedélyét bemutatja. (Ehhez 
formanyomtatványt az óvónőktől kérhetnek vagy letölthetik honlapunkról.) 

� Az adatok változása esetén Önnek bejelentési kötelezettsége van. 
� Gyermekét este 1800-ig viheti el az intézményből! Ez után, – ha Ön nem jelezte rendkívüli 

akadályoztatását előre, illetve időben, és az óvónő kétszeri telefonálása is eredménytelen, 
– az ügyeletes óvónő köteles az illetékes hatóság intézkedését kérni (rendőrség, Gyermek 
Jóléti Szolgálat. 

 
 

5.1.2.2. Távolmaradás bejelentése, igazolása 
 

� Ha Ön bármely okból nem kívánja gyermekét óvodába hozni, erről kérjük, tájékoztassa a 
csoportos óvodapedagógust! 

� Gyermeke három napon túli hiányzása -ha a hiányzást Ön előre nem jelezte, és utólag 
orvossal nem igazoltatta, -igazolatlan hiányzásnak minősül. 

� Ha gyermeke 3-5 éves korú és 10 napon túl nem igazolta távollétét, az óvodavezető 
figyelmezteti Önt a következményekre. A második figyelmeztetés tartalmazza a mulasztás 
igazolásának lehetőségét is. Az igazolás 30 napon belüli elmulasztása az óvodai 
jogviszony megszűnésével jár. (Kivétel az óvodaköteles – 5. életévét betöltött – gyermek 
7 napon túli igazolatlan hiányzása esetén lehet, mert ekkor az érvényes jogszabályok 
szerint a jegyzőnek van intézkedési jogköre. A rendeletben foglaltak szerint minden 5. 
életévet betöltött gyermek, napi 4 órát köteles óvodában tölteni, ezért az ebéd után 
hazamenő gyermekek számára 800-ig a beérkezés kötelező! Különleges esetekben – az Ön 
írásos kérésére - gyermeke érdekeit szem előtt tartva az óvodavezető felmentést adhat az 
óvodalátogatás alól. 

� Óvodaköteles korú gyermeke (nem betegségből eredő) hiányzását - előzetes kérelem 
benyújtása alapján - csak az intézményvezető engedélyezheti! 

� Ha az óvodából betegség gyanújával, (amelyről Önt az óvodapedagógus írásban 
tájékoztatja), adjuk ki gyermekét, csak orvosi igazolás ellenében hozhatja be ismét a többi 
gyermek egészségének, szülei jogainak védelme érdekében. 

� Ha gyermeke betegség miatt hiányzik, csak orvosi igazolással jöhet újra közösségbe. 
� Gyermeke fertőző megbetegedése esetén Önnek bejelentési kötelezettsége van az óvoda 

felé (a napi takarításnál komolyabb fertőtlenítést szükséges végeznünk az ÁNTSZ 
előírásoknak megfelelően a többi gyermek és az óvoda dolgozói védelme érdekében). 
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5.1.2.3. Távolmaradás igazolásának rendje nem óvodaköteles gyermek esetében 
 

� Ha a pedagógus megítélése szerint a gyermek beteg, gondoskodik a többiektől való 
elkülönítéséről és haladéktalanul értesíti a szülőt, akinek kötelessége a lehető legrövidebb 
időn belül gyermekért jönni. Azt, hogy a gyermek ismét részt vehet az óvodai 
foglalkozásokon, orvosnak kell igazolni. Az igazolásnak tartalmaznia kell a betegség 
miatt bekövetkezett távollét pontos időtartamát. 

� Ha a gyermek az óvodai foglalkozásoktól távol marad, igazolni kell. Igazoltnak tekinthető 
a hiányzás, ha a szülő előzetesen bejelenti az óvodapedagógusnak, hogy gyermekét nem 
hozza óvodába.  

� Ha a gyermek hatósági intézkedés vagy egyéb alapos indok miatt nem tudott 
kötelességének eleget tenni és ezt a szülő utólag igazolja. 

� Ha a szülő, vagy orvos a gyermek távolmaradásának okát nem igazolja a mulasztás 
igazolatlan.  

 
5.1.2.4.Távolmaradás igazolásának rendje óvodaköteles gyermek esetében 
 

� Ha a pedagógus megítélése szerint a gyermek beteg, gondoskodik a többiektől való 
elkülönítésről és haladéktalanul értesíti a szülőt, akinek kötelessége a lehető legrövidebb 
időn belül a gyermekért jönni. Azt, hogy a gyermek ismét részt vehet az óvodai 
foglalkozásokon, orvosnak kell igazolni. Az igazolásnak tartalmaznia kell a betegség 
miatt bekövetkezett távollét pontos időtartamát. 

� Ha a gyermek az óvodai foglalkozásoktól távol marad, igazolni kell. Igazoltnak tekinthető 
a hiányzás, ha a szülő előzetesen bejelenti az óvodapedagógusnak, hogy gyermekét nem 
hozza óvodába.  

� Ha a gyermek hatósági intézkedés vagy egyéb alapos indok miatt nem tudott 
kötelességének eleget tenni és ezt a szülő utólag igazolja. 

� Ha a szülő, vagy orvos a gyermek távolmaradásának okát nem igazolja a mulasztás 
igazolatlan. Amennyiben az igazolatlan hiányzás meghaladja a 10 napot, az óvoda 
vezetője (a gyermekvédelmi és gyámügyi feladat- és hatáskörök ellátásáról, valamint a 
gyámhatóság szervezetéről és illetékességéről szóló 331/2006. (XII. 23.) Korm. 
rendeletben foglaltakkal összhangban) értesíti a gyermek tényleges tartózkodási helye 
szerint illetékes általános szabálysértési hatóságok és a jegyzőt. 

 
5.1.2.5. Óvodai elhelyezés megszűnése 
 

� Megszűnik az óvodai jogviszony, ha Ön írásban bejelenti, hogy gyermeke bármilyen 
okból (költözés, nem lett szobatiszta a nevelési év kezdetére, stb.) kimarad. 

� Megszűnik az óvodai elhelyezés annak a nevelési évnek az utolsó napján, amelyben a 
gyermeke a nyolcadik életévét betölti. 

� Megszűnik az óvodai elhelyezés, amennyiben a gyermekét az iskola felvette. 
� Megszűnik az óvodai elhelyezés, ha a gyermekét másik óvodába íratja. Kiadjuk az 

„Értesítés óvodaváltoztatásról” c. nyomtatványt abban az esetben, ha másik óvodába 
távozik gyermekével. Az ehhez csatolt visszaigazolást -regisztrálás és kitöltés után- 
visszaküldi a „befogadó” óvoda. 

� Megszűnik az óvodai elhelyezés, ha az Ön kérelmére a jegyző engedélyt ad gyermek 
óvodából történő kimaradására. 
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� Minden fenti esetben 5 napon belül töröljük a Központi Információs Rendszerből a 
jogviszonyt. 

 

5.2. Gyermekekre vonatkozó védő óvó intézkedések 

5.2.1. Egészségügyi szabályok 

 
� A gyermek testi és lelki egészségének, biztonságának védelmét a Helyi Pedagógiai 

Programba foglaltak alapján az óvoda teljes nyitva tartásában biztosítjuk. 
 

� Az óvodába beteg, gyógyszert szedő, még lábadozó gyermekét saját és a többi gyermek 
egészségének megőrzése érdekében nem hozhatja be.  

 
� Hajtetvesség esetén fertőzött gyermekét a megfelelő kezelések után, csak az Ön írásbeli 

felelősség vállalása után veszünk be az óvodába. Ön ezt az igazolást a gyermekét átvevő 
óvodapedagógusnak köteles átadni, aki a gyermek hajának ellenőrzésére jogosult. Az 
ellenőrzést diszkréten végzi el. 

 

5.2.2. A gyermekek étkeztetése 

 
5.2.2.1. Az étkeztetés szabályai 
 

� Az Ön gyermeke(i) számára az óvodában napi háromszori étkezés biztosított. A 
szolgáltató által biztosított élelmiszerekből vett megfelelő mennyiségű ételmintát 72 órán 
át megőrizni az óvoda kötelessége /ÁNTSZ/. 

� Az Ön gyermeke az óvodában tízórait kap, ezért kérjük, hogy otthonról ne engedje el őt 
reggeli nélkül. 

� Amennyiben Önnek ételallergiás gyermeke van, ellátására csak az „Óvodai ételallergiás 
gyermekek ellátásának szabályzata” által meghatározott feltételek betartásával van 
lehetőség. 

 
 
5.2.2.2. Étkezés kirándulások alkalmával 
 

� Egész-napos kirándulások alkalmával az óvoda kérésére, a fenntartó által megbízott 
étkeztető cég biztosítja a gyermekek számára a napi háromszori étkezést. Az óvodából 
távol lévő csoportoknak hideg-élelmet tartalmazó uzsonnacsomagokat készít a konyha. 

� A csak délelőtti kiránduláson résztvevő csoportok számára a tízórai, az ebéd és az uzsonna 
biztosított az óvodában. 

 
5.2.2.3. Étkezési térítési díj befizetésének rendje 
 

� A befizetés négyhetente, a következő hónapra előre történik, a pontos dátumot 
megtekinthetik honlapunkon a csoportok ajtaján, ill. a bejárati ajtón. 

� Pótbefizetésre, az óvodavezető engedélyével, csak nagyon indokolt esetben kerülhet sor. 
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5.2.2.4. Étkezési, térítési díjtámogatásban részesülhet  
 

� 50%-os étkezési térítési díjtámogatásban részesülhet minden 3, vagy több gyermekes 
család, valamint az orvosilag igazolt tartósan beteg gyermek, árvasági ellátásban részesülő 
gyermek. 

� 100%-os étkezési térítési díjtámogatásban részesülhet az a gyermek, aki rendszeres 
gyermekvédelmi támogatásban részesül. 

� A térítési díjtámogatást csak érvényes dokumentumok benyújtása után tudunk biztosítani, 
az igazolások benyújtása az Ön felelőssége. 

� A fenntartó által bizonyos időtartamra szociális támogatás adható. Az elosztás 
szempontjait az éves gyermekvédelmi terv tartalmazza. 

 

5.2.2.5. Étkezés lemondása 
 

� Hiányzás esetén az étkezés lemondható minden nap 9 óráig, telefonon, vagy személyesen 
a gazdasági irodában. Az óvodapedagógusnak bejelentett hiányzás nem minősül 
ebédlemondásnak. 

� A lejelentés 24 óra múlva lép életbe, és jóváírható.  
� Be nem jelentett hiányzás esetén a szülő a térítési díj visszafizetésére nem jogosult. 

 
5.2.2.6. A térítési díjak érvényesítése 
  

� Az óvoda az igénybe nem vett étkezésekre térítési díjban foglalt, vagy térítési díjon felül 
megállapított előre befizetett térítési díjat a lerendelés szabályainak érvényesítése után 
túlfizetésként elszámolja, vagy ha ez nem lehetséges, a szülő részére visszafizeti. 

� Az előre befizetett térítési díjak visszafizetéséről az óvodavezető gondoskodik. Megszűnik 
az óvodai elhelyezés, ha a gyermek – 10 napot meghaladóan – igazolatlanul hiányzik. 

5.2.3. A gyermekek számára behozható tárgyak 

 
5.2.3.1. Ruházat 
 

� A gyermek ruházata legyen praktikus, kényelmes, tiszta, az időjárásnak megfelelő. 
� Higiéniai és egészségügyi okok miatt feltétlenül gondoskodjon tartalék ruháról gyermeke 

számára. Az udvari játékhoz is ajánlott „játszó” ruhát biztosítani. 
� Legyen a gyermeknek váltó lábbelije (ez nem lehet papucs, mert baleset veszélyes, a 

sportcipők egész napos használata pedig egészségtelen). 
� A ruhadarabokat a gyermek jelével felismerhető módon lássa el. 
� A gyermek váltóruháját, cipőjét a csoportszoba előtti öltöző saját jellel, és névvel ellátott 

polcain, ill. zsákban helyezze el. 
� A gyermekek rendszeres testedzéséhez szükséges torna felszerelést (tornacipő, dressz, ill. 

rövidnadrág, póló, zokni) jellel ellátott zsákban az arra kijelölt helyen tárolja. 
 
5.2.3.2. Ékszerek 

 

� Az ékszerek többsége balesetveszélyes (gyűrű, karkötő, nyaklánc), ezért ezek használata 
nem ajánlott, amelyre az óvodapedagógus köteles az Önök figyelmét felhívni. 
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� Amennyiben a gyermek az óvodába ékszerrel érkezik, Ön köteles az óvodapedagógust 
erről tájékoztatni, de felelősséget az óvoda ennek ellenére sem vállal az ékszerért. 

 
5.2.3.3. Játékok 
 

� Az óvoda megfelelőségi jellel ellátott eszközöket, ill. játékokat biztosít a gyermekek 
számára, ezért nevelőtestületünk nem javasolja az otthoni játékok óvodai használatát, 
fokozott figyelemmel az agresszív, balesetveszélyes játékokra (pisztoly, kard, stb.) 

� Az otthonról behozott játékokról Ön tájékoztassa az óvodapedagógust, aki ezekért a 
tárgyakért felelősséget nem vállal. 

� A gyermekek számára megengedett, ill. ajánlott behozható otthoni játékszerek a 
különböző szőrme állatkák, kendők, párnák, esetleg társasjátékok, kártyák, mesekönyvek, 
stb. amelyek tárolására a csoportszobákban kijelölt hely áll rendelkezésre. 

� Szükség esetén a csoportos óvodapedagógus saját hatáskörben dönthet, úgy, hogy 
otthonról hozott játékokat nem enged be a csoportba.      

 

5.2.3.4. Élelmiszerek 
 

� Ha gyermekének érkezés vagy távozáskor ennivalót kíván adni, azt minden esetben az 
óvoda területén kívül fogyassza el, továbbá a gyermek zsákjában se tároljon semmilyen 
élelmiszert - nem etikus a többi gyermekkel szemben, és az óvoda tisztántartását is 
megnehezíti. 

� Amennyiben az egészséges életmód szokásainak támogatása érdekében gyümölcsöt, 
zöldséget vagy egyéb élelmiszert kíván behozni, azt megteheti a következő feltételekkel: 

� óvodapedagógusnak vagy dajkának adja át, 
� a csoport számára elegendő mennyiség legyen. 

� A születés-, és névnapok, egyéb rendezvények alkalmával igény szerint lehetőség van 
élelmiszerek behozatalára (torták, sütemények szállítását az étkeztető cég biztosítja, 
megrendelhetők az óvodatitkáron keresztül). 

� Sütemény, torta tanúsítvánnyal máshonnan is hozható. 

5.2.4. Az óvodában alkalmazott jutalmazó és fegyelmező intézkedések elvei, formái 
 

� Az óvodai nevelés során a szociális jutalmat részesítjük előnyben (dicséret), kivéve az 
autizmussal élő gyermekeket, akik integrációjának módszertani specifikuma a tárgyi 
jutalmazás. 

� A jutalmazás célja, hogy a gyermeket megerősítse a helyes viselkedésben, értékei 
elismerésében. 

� A helytelen vagy balesetveszélyes viselkedés esetén is tiszteletbe kell tartani a gyermeki 
jogokat. A gyermeket semmilyen esetben sem lehet megalázni, fizikailag bántalmazni. A 
fegyelmezés (figyelmeztetés, elbeszélgetés) a helyes viselkedés kikényszerítésére 
irányuljon. 

� Gyermek által elkövetett szándékos károkozás (épületben, egyéb eszközben) esetén a 
szülő kártérítésre kötelezhető (Nkt. 59. § (3). 

5.2.5. Gyermekekre vonatkozó védő - óvó intézkedések 

 



Hatályos: 2013. április 15-től visszavonásig 
 

 
Verziószám: 6/2013. módosított változat                                     ÁRNYAS ÓVODA  

 
19 
 

� Az óvodapedagógusok és nevelőmunkát segítők közös felelőssége a gyermekek testi 
épségének, egészségének védelmében a helyesen kialakított szokás szabályrend 
megtervezése, következetes betartása, betartatása. 

� Fontos, hogy minden gyermek megtanulja az udvar és az épület helyiségeinek, az ott 
található eszközök használatának szabályit. 

� Új játék, vagy egyéb használati tárgy bevezetésénél a gyermekekkel közösen kell 
megbeszélni a szabályokat, amelyeket időnként át kell ismételni. 

� Meg kell tanítani a gyermeket is, hogy amennyiben balesetveszélyes tárgyat észlelnek 
(pl.: megrepedt a csúszda, kiáll egy szög, vagy csavar a mászókából, stb.) szóljon 
felnőttnek. 

� Gyermek felnőtt felügyelete nélkül nem lehet. Ha a szülő gyermekét az 
óvodapedagógustól átvette, a továbbiakban teljes felelősséggel tarozik a gyermek testi 
épségéért, az óvodai eszközök és helyiségek rendeltetésszerű használatáért. 

� Óvodán kívül szervezett séták, kirándulások csak abban az esetben szervezhetők, ha 
ahhoz a szülő aláírásával hozzájárult. 

� A gyermekekkel az óvónők a különböző tevékenységek megkezdése előtt (udvarra 
menetel, séták, kirándulások, csoportszobai-, és tornatermi foglalkozások, ill. az óvoda 
egyéb helyiségeiben történő foglalkozások) életkoruknak megfelelően kötelesek 
ismertetni a baleseteket megelőző szabályokat. 

� A nevelési időn kívüli foglalkozásokon (tanfolyamok) az oktató felel a gyermekek 
fejlődéséért testi épségük megóvásáért. A foglalkozásokat az óvoda vezetője ellenőrizheti. 

 
Az óvoda orvosának, védőnőjének, fogorvosának nevét, elérhetőségét a bejárat melletti hirdető 
táblán függesztjük ki.  

5.2.6. Adatvédelem 

 
� A gyermeki jogok védelme érdekében a gyermekek adatainak, a gyermekekről készült 

feljegyzéseknek kezelése és iktatás utáni tárolása az adatvédelmi törvénynek megfelelően 
történik. 

� A gyermek dokumentumaiba csak a szülőknek van betekintési joga.  
� A gyermek adatait csak a szülő engedélyével továbbítjuk más intézmény felé (ügyelet, 

Nevelési Tanácsadó, stb.) kivéve a törvényben meghatározott szervezetek (bíróság, 
Gyámügy, stb.) 

� Az óvodában illetve az óvodán kívüli programokon csak a szülő írásbeli engedélyével 
készülhet a gyermekekről fénykép és videofelvétel, erről a szülő a jogviszony létrejöttekor 
az intézmény nyomtatványán nyilatkozik.  

� Külsős fotós csak akkor készíthet felvételeket, ha előtte írásban nyilatkozik arról, hogy a 
szülő engedélye nélkül nem használja fel a gyermekek fényképeit. 

 
 
 
 
 
 

6. SZÜLŐK AZ ÓVODÁBAN 
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6.1. Nyitva tartástól eltérő időpontban engedélyezett helyiség használat rendje, az engedélyezés 
eljárás rendje 

� A nyitva tartástól eltérő időpontban csak az óvoda eredményes működés támogató 
rendezvények tarthatók (Szülői szervezeti értekezlet, pedagógus továbbképzés, 
alapítványi bál, munkadélután, felújítási hétvége, stb.)  

� A program szervezője a tervezett időpont előtt minimum két héttel az intézmény 
vezetőjétől írásban engedélyt kér. 

� Amennyiben a vezető a program megtartására engedélyt ad, erről írásban tájékoztatja a 
fenntartót és a riasztó szolgálatot. 

 

6.2. Szülői közösséggel való kapcsolattartás módja, formája rendje (óvoda, csoport) 

6.2.1. A szülős beszoktatás lehetőségének biztosítása 

 
Minden, újonnan intézményünkbe érkező kisgyermek, és családja részére biztosítjuk a „Szülős 
beszoktatás” lehetőségét. Ön és gyermeke, egyéni igényeiknek megfelelően, az 
óvodapedagógussal személyesen egyeztetve, és megbeszélve (idő) élhetnek a lehetőséggel. Ezzel 
igyekszünk könnyebbé tenni bármelyik korosztályba tartozó gyermek beszoktatását. A „Szülős 
beszoktatás” lényege, hogy gyermekét a szülő (megfelelő feltételek mellett: ha a szülő is 
egészséges, van váltócipője vagy cipővédő fóliát húz) bekísérheti a csoportszobába, ott együtt 
ismerkedhetnek a gyermekekkel, felnőttekkel, játékokkal, eszközökkel, az óvodai élettel. 

6.2.2. A szülőkkel való közös nevelési elvek kialakítása 

 
Az óvodába járó gyermekeket arra neveljük, hogy tanulják meg tisztelni a felnőtteket és fogadják 
el társaikat. A közösség aktív tagjaivá váljanak, akik akarnak és képesek egymáshoz 
alkalmazkodni, tudnak, és szeretnek is együtt munkálkodni. Olyan gyermekekké váljanak, akik 
értik és megértetik magukat az őket körülvevő világgal, akik érzelmeiket, gondolataikat az 
életkoruknak megfelelő választékossággal fejezik ki, és uralják indulataikat. 
Ezen törekvésünk sikere érdekében kérjük a családok támogatását, a gyermekek számára 
példaértékű – nyugodt, nyitott, és toleráns – szülői magatartást, a MÁS-ság elfogadását, a sérült 
emberek segítését.  

6.2.3. Együttműködés 

 
Annak érdekében, hogy gyermekét a neki legmegfelelőbb módszer szerint neveljük, igazi 
együttműködésre, nyitottságra, és őszinteségre van szükség. 
Komolyabb probléma, esetleg konfliktus esetén mindenképpen keresse meg először az érintett 
személyt, majd szükség esetén az óvoda vezetőjét. A gyermekek között adódó napi konfliktusok 
kezelésére csak az óvónő jogosult. 
Intézményünkben továbbra is működtetünk minőségirányítási rendszert, amely folyamatosan 
gyűjti véleményeket, méri elégedettséget az óvodai élet minden területén. Ezúton is kérjük Önt a 
mérőlapok gondos kitöltésére, hogy jelzései, igényei alapján emelhessük óvodai nevelőmunkánk 
színvonalát. Ezen túlmenően, a bejáratnál elhelyezett „Ötletláda” elnevezésű gyűjtőládában is 
elhelyezheti – írásban, névtelenül – észrevételeit, véleményét. 
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A szülőknek lehetőségük van az óvoda különböző programjain, ünnepélyein részt venni. A Nyílt 
napok, Kreatív- és Munkadélutánok alkalmat adnak a szülőknek az óvodai élet mindennapjaiba 
való betekintésre, a gyerekekkel való közös játékra, tevékenykedésre a csoportszobákban, és az 
udvaron. Az ünnepélyekre a csoportok közösen készülnek, melyek megtekintésére a szülőket is 
szeretettel várják. 
 

6.2.4. Csoportos igény, ill. érdekérvényesítés 

 
Csoportjainkban a szülők 2-3 fős képviseletet választanak minden nevelési év elején. Ők a Szülői 
Szervezet (SzüSze) tagjai. Feladatuk a szülők véleményének képviselete az intézményen belül. A 
hatályos szabályoknak megfelelően részt vehetnek azokban a nevelőtestületi döntésekben, 
amelyek a gyermek közösség nagyobb csoportját érinti. Intézményünk az igény, és 
érdekérvényesítésre jogosult gyermekek nagyobb csoportját 50%+1 fő főben határozza meg. 
Véleményükről, javaslataikról, döntéseikről jegyzőkönyv készül, amelyet a szülői közösség által 
támogatott szülő vezet. 
A szülő joga: a szülők jogaik érvényesítése, kötelességük teljesítése érdekében, az intézmény 
működését, munkáját érintő kérdésekben véleményezési, javaslattevő joggal rendelkeznek. 
 
6.2.4.1.Szülők joga, kötelessége 
 
 A szülő kötelessége, hogy 

� gondoskodjon gyermeke értelmi, testi, érzelmi és erkölcsi fejlődéséhez szükséges 
feltételekről és arról, hogy gyermeke teljesítse kötelességeit, továbbá megadjon ehhez 
minden tőle elvárható segítséget, együttműködve az intézménnyel, figyelemmel kísérje 
gyermeke fejlődését,  

� biztosítsa gyermeke óvodai nevelésben való részvételét, 
� tiszteletben tartsa az óvoda, vezetői, pedagógusai, alkalmazottai emberi méltóságát és 

jogait, tiszteletet tanúsítson irántuk. 
� A szülő gyermeke adottságainak, képességeinek, érdeklődésének megfelelően, saját 

vallási, világnézeti meggyőződésére, nemzetiségi hovatartozására tekintettel szabadon 
választhat óvodát. 

� A halmozottan hátrányos helyzetű gyermek szülőjét megilleti az a jog, hogy gyermeke 
óvodába járatásához - a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 
törvényben meghatározottak szerint - anyagi támogatást kapjon. 
 

A szülő joga, hogy 
gyermeke neveléséhez igénybe vegye a pedagógiai szakszolgálat intézményét. A szülő 
kötelessége, hogy gyermekével megjelenjen a nevelési tanácsadáson, továbbá biztosítsa 
gyermekének az iskolapszichológusi, óvodapszichológusi vizsgálaton és a fejlesztő 
foglalkozásokon való részvételét, ha a gyermekkel foglalkozó pedagógusok 
kezdeményezésére a nevelőtestület erre javaslatot tesz. Ha az e bekezdésében foglalt 
kötelezettségének a szülő nem tesz eleget, a kormányhivatal kötelezi a szülőt 
kötelezettségének betartására. 
 

A szülő joga különösen, hogy 
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a) megismerje a nevelési-oktatási intézmény pedagógiai programját, házirendjét, 
tájékoztatást kapjon az abban foglaltakról, 

b) gyermeke fejlődéséről, magaviseletéről, tanulmányi előmeneteléről rendszeresen 
részletes és érdemi tájékoztatást, neveléséhez tanácsokat, segítséget kapjon, 

c) kezdeményezze szülői szervezet, óvodaszék, iskolaszék, kollégiumi szék létrehozását, és 
annak munkájában, továbbá a szülői képviselők megválasztásában, mint választó, és mint 
megválasztható személy részt vegyen, 

d) írásbeli javaslatát a nevelési-oktatási intézmény vezetője, a nevelőtestület, az óvodaszék, 
iskolaszék, kollégiumi szék, a pedagógus megvizsgálja, és arra a megkereséstől számított 
tizenöt napon belül az óvodaszéktől, iskolaszéktől, kollégiumi széktől legkésőbb a tizenötödik 
napot követő első ülésen érdemi választ kapjon, 

e) a nevelési-oktatási intézmény vezetője vagy a pedagógus hozzájárulásával részt vegyen a 
foglalkozásokon, 

f) személyesen vagy képviselői útján - jogszabályban meghatározottak szerint - részt vegyen 
az érdekeit érintő döntések meghozatalában, 

g) az oktatási jogok biztosához forduljon. 
 
6.2.4.2. A kötelességek megvalósítását segítő fórumok 
 

� Családlátogatás  - a szülővel megbeszélt időpontban. 
� Fogadóóra   - az óvodapedagógus szükség szerint tart fogadóórát. 
� Tájékoztatás   - évente minimum 2 alkalom. 
� Szülői értekezlet  - évente minimum 3 alkalom. 

 
A szülői értekezletek alkalmával az intézmény területén indokolt esetben legfeljebb 18 óráig 
ügyeletet biztosítunk a szülő óvodával jogviszonyban álló gyermeke számára. Ezt az igényét a 
felügyelet szervezése érdekében köteles előre jelezni. 
 
  
6.2.4.3. Az óvodavezető értékelésének eljárás rendje 
 
A nevelési-oktatási intézményvezető munkáját a nevelőtestület és a szülők közössége a vezetői 
megbízásának második és negyedik évében személyazonosításra alkalmatlan kérdőíves felmérés 
alapján értékeli. Az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés az intézményvezető munkájának 
ellenőrzése és értékelése során a kérdőíves felmérés eredményét is figyelembe veszi. 

6.2.5. A szülők anyagi terhelhetősége 
 

A sokoldalú, és színvonalas nevelés elősegítése érdekében, szülői igények alapján felvállaljuk 
különböző programok szervezését. A programokra fordítandó költségeket a nevelési év első 
szülői értekezletén, a tervezett programok részletes ismeretében vitatják meg és fogadják el a 
szülők. Az összeg meghatározásánál figyelembe kell venni a hátrányos, nehezebb helyzetben 
élőket – számukra is megteremtve a reális elérhetőség lehetőségét. Gyermeket anyagi, szociális 
helyzete miatt nem érhet megkülönböztetés. 
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6.2.6. Az óvoda helyiségeinek szülők által történő használhatóságának rendje 
 

� Szülők által használatos terület a folyosó, a gyermekek öltözője. 
� Nyílt napok és egyéb csoportban bent lét alkalmával csak váltócipőben vagy cipővédő 

fóliát használva tartózkodhatnak a csoportszobában a szülők. 
� Az óvónő felügyelete alá már, vagy még nem tartozó gyermekek kulturált, és 

balesetmentes magatartásáért, az eszközök, és közös területek rendeltetésszerű 
használatáért a szülő visel felelősséget. Ennek ellenére az óvodai játékterületeket és 
játékokat nem használhatják óvónői felügyelet nélkül.  

6.2.7. Pedagógusokkal való kapcsolattartás rendje 
 

Az óvónő a nevelési – tanulási folyamat szervezője, a gyermeki tevékenységek felügyelője, 
irányítója, ezért, csak rendkívüli esetben kerülhet sor a gyermekekkel közös tevékenységének 
megzavarására. 
Gyermekkel kapcsolatos információt csak a gyermek saját óvónői, ill. az óvoda vezetője adhat. 
 

6.2.7.1. Az óvónő fogadóórája 
 

 A szülők egyéni igényük szerint, előzetes egyeztetés után vesznek részt az óvodapedagógusi 
fogadóórák bármelyikén, ahol részletes tájékoztatást kapnak gyermekük fejlődéséről, illetve 
lehetőség nyílik az esetleges problémák megbeszélésére. A fogadóórán való részvételt 
kezdeményezheti az óvodapedagógus és a szülő egyaránt. Megjelenésüket, a fogadóórán való 
részvételüket aláírásukkal dokumentálják. 
  
6.2.7.2.Nyílt napok  
 

„Nyitott napok”- a leendő kiscsoportosok és szüleik igény szerint vehetnek részt a délelőtti 
programon. betekinthetnek az óvoda életébe, feltehetik kérdéseiket, ismerkedhetnek az óvoda 
dolgozóival. 
 

6.2.7.3.  Fórumok  
 

Családlátogatás  a szülővel egyeztetett időpontban 
Szülői Szervezeti értekezlet  a Szüsze tagok szervezésében és részvételével az óvoda épületében 

tartandó, meghívottként részt vehet óvodapedagógus, óvodavezető, 
de nem kötelező, hiszen a szülők önszerveződése kapcsán 
létrehozott szervezet. 

 

6.2.7.4. Ünnepek  
 

� Szüreti mulatság         -egész napos program szülőkkel. 
� Télapó   -délelőtti program, szülőkkel   
� Karácsony   -délelőtti, vagy délutáni program, szülőkkel. 
� Farsang  -délelőtti,  program, szülőkkel. 
� Gyermeknap  -egész napos program, szülőkkel. 
� Anyák napja  -délelőtti, vagy délutáni program, szülőkkel. 
� Árnyas nap   -egész napos program, szülőkkel. 
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6.2.8. A vezetővel való kapcsolattartás rendje 

 
� Fogadó óra 
� Szülői értekezlet 
� Szülői Szervezeti értekezlet 

 

6.2.9. Panaszkezelés eljárás rendje 

 
� A panaszt első sorban azon a szinten kell kezelni, ahol az keletkezett. 
� Amennyiben ez nem vezet eredményre, a vezetőhöz lehet fordulni szóban, vagy írásban. 
� A szóban elhangzó panaszra lehet szóban válaszolni. 
� Az írásban benyújtott panaszt azonban iktató számmal, érkeztető bélyegzővel kell ellátni 

és írásban kell megválaszolni maximum 30 napon belül. 
� Ha komolyabb a panasz ki kell vizsgálni, ha szükséges vizsgáló bizottságot kell felállítani 

és a fenntartó számára a lefolytatott vizsgálat eredményéről a jegyzőkönyvet meg kell 
küldeni. 

 
 
 

6.2.10. Az óvoda által kiállított határozatok elleni jogorvoslat eljárás rendje 

 
A határozatba foglalt döntés ellen törvényben foglaltaknak megfelelően a közléstől – ennek 
hiányában a tudomására jutástól - számított tizenöt napon belül a szülő a gyermek érdekében 
eljárást indíthat. Az eljárást felül bírálati kérelem formájában egyéni érdeksérelemre, vagy 
jogszabálysértésre való hivatkozással törvényességi kérelemként lehet elindítani a fenntartó 
képviselőjéhez, a XIX. kerületi Polgármesteri Hivatal jegyzőjéhez címezve, amelyet az óvoda 
vezetőjénél kell benyújtani.  
 

6.2.11. Az óvoda által biztosított szolgáltatások igénybevételének rendje 

 (logopédia, Nevelési Tanácsadó) 
 

� Szakemberek a gyermekek felmérése után javaslatot tesznek a szükséges fejlesztéssel 
kapcsolatban.  

� A fenntartó a fejlesztést a gyermekek számára ingyen biztosítja.  
� A szülő gyermeke fejlődése érdekében kötelezhető, hogy a szükséges fejlesztésekre (ha az 

nem az óvoda épületében van) a gyermeket elvigye (Nkt.72. § (1) a) 
� Az óvodapedagógus gyermekről leírt véleményét a szülővel minden esetben meg kell 

ismertetni, alá kell íratni. A szülő az óvodapedagógus által leírtakkal nem köteles 
egyetérteni, ezt akár írásban is kifejtheti a dokumentum végén. 
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6.2.12. Külső szolgáltatások igénybevételének rendje 

 
� Szülői igény, nevelőtestületi egyetértés alapján szerveződnek. A szülők igényeinek 

felmérése minden nevelési év elején történik (a szülők írásban jelzik igényeiket az 
óvodapedagógus felé).  

� A szolgáltatások térítési díját a szülő köteles az adott napon befizetni, ellenkező esetben a 
gyermek arra a hónapra kimarad a szolgáltatásból.  

 

6.2.13. A hit és vallásoktatás igénybevételének rendje 

 
� Óvodánk lehetőséget biztosít (hely-eszköz) a történelmi egyházak által szervezett Hit- és 

vallásoktatásra.  
� Igény szerint a szülők jelezzék ezt vallásuk szerinti hitoktatónál, aki felveszi a kapcsolatot 

az óvodával.  
 

6.2.14. Alkalomszerű, térítéses gyermekprogramok 

 
� Autóbusz-kirándulások – a csoportok Szülői értekezletein elfogadott alkalommal, és 

összegben. 
� Óvodán kívüli kulturális programok - a csoportok Szülői értekezletein elfogadott 

alkalommal, és összegben. 
� Óvoda épületében tartható kulturális programok, külső előadókkal - a csoportok Szülői 

értekezletein elfogadott alkalommal, és összegben. 
� Óvoda épületében szervezett csoportos és egyéni fényképezések – szülői igény szerint.  

 

6.2.15. Tájékoztatás kérésének, az információ hozzájutásának módja, eljárás rendje 

 
� A szülő a gyermekével kapcsolatban kérhet tájékoztatás óvodapedagógustól, vezetőtől 

egyaránt. 
� A tájékoztatáskérés történhet szóban és írásban. 
� A válaszadás történhet szóban akár azonnal, de az megfontolásra érdemes kérdésekre 

kérhet a szülő időpontot. 
� Amennyiben a tájékoztatás kérése írásban történ, arra írásban kell a választ megadni. 

 

6.2.16. Tanulmányi segédletekről, taneszközökről, ruházati és más felszerelésekről való 
tájékoztatás rendje 

 
� A taneszközök, ruházat és egyéb felszerelések szükségességéről az óvodapedagógusok 

tájékoztatják a szülőket.  
� Kiscsoportos szülőket a felvételi határozat átadásakor, a többi csoport szüleit a nevelési év 

utolsó szülői értekezletén (a következő évi szükségletekről). 
� A tájékoztatással egy időben felkerül az óvoda honlapjára. 
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6.2.17. Az óvodáztatási támogatás igénylésének eljárás rendje 
 

Az óvodáztatási támogatás  
20/2012 (VIII. 31.) EMMI rendelet 52. § (1) Ha a gyermek szülője óvodáztatási támogatásra jogosult,  
a) a gyermeknek egy óvodai nyitvatartási napon legalább hat órát az óvodában kell tartózkodnia,  
b) az óvoda vezetője  
ba) az első igazolatlan nap után írásban tájékoztatja a szülőt a mulasztás következményeiről,  
bb) a kifizetés esedékességét megelőzően – a jegyző által meghatározott időpontban – tájékoztatja a 
jegyzőt azoknak a napoknak a számáról, amelyről a gyermek igazoltan és igazolatlanul az óvodából 
mulasztott, feltéve, hogy a január–júniusi, vagy a július–decemberi időszakban a mulasztott napok 
száma együttesen meghaladja az óvodai nevelési napok huszonöt százalékát, továbbá arról, hogy a 
mulasztott napok száma nem érte el a fenti mértéket,  
bc) értesíti a jegyzőt, ha a gyermek óvodai elhelyezése megszűnik.  
(2) Az 51. § (2) bekezdés a) pontja szerinti igazolt mulasztásból tíz napot a július–augusztus 
hónapokra eső mulasztásból a huszonöt százalék megállapításánál figyelmen kívül kell hagyni.  

6.2.18. Az óvodás gyermek fejlődésének figyelemmel kísérésének eljárás rendje 
 

6.2.18.1.A gyermekek értékelésének rendje 
 

� A gyermekek értékelését az óvodapedagógusok végzik a gyermekekről vezetett 
személyiségi lap és az egyéb megfigyelések alapján. 

� Különös gondosságot igényel az óvodaköteles korúak esete. Minden gyermek szüleivel 
egyenként is elbeszélgetnek az óvónők az iskolára való felkészülésről, felkészültségről. 

� A lelki, szociális, mentális, értelmi, mozgás fejlettséget a látás, hallásvizsgálat eredményét 
évente legalább két alkalommal rögzíti. 

� Az integrált gyermekek esetében a fejlettség méréséhez, a beiskolázáshoz a sérülés 
típusnak megfelelő szakértő, illetve szakértői bizottság segítségét, véleményét kérjük. 

� Minden gyermekről óvodai szakvélemény kerül kiállításra. Ha a kisgyermek további 
óvodai nevelése indokolt, akkor az, határozatban kerül rögzítésre. 

� Kérdéses esetben kérjük a Nevelési Tanácsadó iskolaérettségi vizsgálatát. 
� Ebben az esetben az óvodai szakvéleményhez csatolni kell a Nevelési Tanácsadó, vagy 

szükség esetén szakértői bizottság írásbeli véleményét. 
 
 

6.2.18.2.A gyermekek értékelésének dokumentumai 
 
 
Adatlap   A szülő tölti ki. Tartalmazza a gyermek adatait, a szülők elérhetőségét.  
Anamnézis  a szülővel együtt tölti ki az óvodapedagógus a gyermek óvodába 

lépése elő időszakáról.  Ez segíti az óvónőt a gyermek alaposabb   
 megismerésében, egyéni fejlesztése megtervezésében. 
Mérőlap  az óvónő tölti ki óvodába lépéskor, illetve minden év elején, ez szolgál 

alapul az egyéni fejlesztés tervezéséhez további irányának 
meghatározásához.  Erről a szülőt évente legalább kétszer tájékoztatja. 

Személyiséglap  az óvónő folyamatos feljegyzéseit tartalmazza, a gyermek fejlődéséről, 
elért eredményeiről (beszoktatási tapasztalatok, fejlődést igazoló 
dokumentumok, egyéni fejlesztési terv, távozáskori állapot). 
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6.3. A beiskolázás az iskolába lépéshez szükséges fejlettség megállapításának eljárás rendje 

 
� Tanköteles a törvény értelmében, ha a gyermek, eléri az iskolába lépéshez szükséges 

fejlettséget, legkorábban, abban a naptári évben, amelyben a hatodik, legkésőbb, 
amelyben a nyolcadik életévét betölti.  

� A gyermek, ha az iskolába lépéshez szükséges fejlettséget elérte, abban a naptári évben, 
amelyben a hatodik életévét augusztus 31. napjáig betölti, megkezdi a tankötelezettség 
teljesítését.  

� A szülő kérelmére a gyermek megkezdheti a tankötelezettség teljesítését akkor is, ha a 
hatodik életévét december 31. napjáig tölti be.  

� A tankötelezettség kezdete annál a gyermeknél eshet a nyolcadik életévre, aki augusztus 
31-e utáni időpontban született.  

� A tankötelezettség teljesítése a tanév első tanítás napján kezdődik.” 
� Ha gyermeke betöltötte hetedik életévét, akkor az óvodában maradásához nevelőtestületi 

döntés, az Ön beleegyezése és Nevelési Tanácsadó, vagy szakértői bizottsági vélemény 
szükséges. 

� Önnek az iskolai beíratások időszakában tanköteles gyermekét minden esetben be kell 
íratnia az általános iskola első évfolyamára. 

 

6.3.1. A beiskolázáshoz szükséges Óvodai Szakvélemény 

 
Ezen az óvodavezetője igazolja, hogy az Ön gyermeke  
 

� elérte az iskolába szükséges fejlettséget, 
vagy 

� javasolja gyermeke további óvodai nevelésben való részvételt,  
vagy 

� javasolja, hogy gyermeke az iskolába lépéshez szükséges fejlettség megállapítása céljából 
a Nevelési Tanácsadó segítségét vegye igénybe,  

vagy 
� javasolja, hogy Ön Szakértői Bizottság elé vigye gyermekét annak megállapítása céljából, 

hogy szükséges-e számára a sajátos iskolai oktatás, illetve elérte-e az iskolába lépéshez 
szükséges fejlettséget. 

 
 

� Az Óvodai szakvélemény eredeti példányát Ön kapja meg, ez a dokumentum gyermeke 
iskolai beíratásához szükséges. A másolati példányt az óvodai irattárban őrizzük meg 
(őrzési idő 5 év). 

� Az Óvodai szakvéleményt az Ön, és az óvodavezető aláírása hitelesíti. 
� Az Óvodai szakvélemény elvesztése esetén csak hiteles másolatot van lehetőségünk 

kiadni, aminek költségét a szülő köteles megtéríteni az éves tervben rögzített mértékben. 
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6.3.2.  Az iskolai beiratkozáshoz szükséges 

 
� Óvodai szakvélemény, 
� a Nevelési Tanácsadóba utalt gyermekekről, a Nevelési Tanácsadó által kiállított 

szakvélemény, 
� a Szakértői Bizottsághoz utalt gyermekeknél a Szakértői Bizottság által kiadott 

szakvélemény. 
 
 
Az iskola megkezdéséhez szükséges jártasságok, készségek, képességek alakulásáról Ön a 
fejlődésmérő lapok alapján (óvodapedagógus kezdeményezésére évente legalább két alkalommal, 
fogadóóra keretében) kap tájékoztatást. Egyéb igényei vagy probléma esetén természetesen 
gyakrabban. 

 
 

7. A BIZTONSÁGOS INTÉZMÉNY 

7.1.      Bombariadó, Tűzriadó 

  
Bombariadó, ill. Tűzriadó esetén a Menekülési tervnek megfelelően járunk el, a menekülési 
útvonalak a bejárat melletti táblán vannak feltüntetve. A gyermekekkel (életkoruknak megfelelő 
módon) az óvónők megbeszélik az ilyenkor szükséges viselkedési módokat, és a gyakorlatban is 
kipróbálják ezt (próbariadó). 
 

7.2. Dohányzás 

 
Az óvoda egész területén tilos a dohányzás!  
 

7.3. A bejáratok zárása 

 
Az óvoda ajtaja reggel 0900 óráig nyitva van, ezt követően 1230-1300-ig, illetve délután 1500 órától 
1800-ig. Ezeket az időszakokat leszámítva az óvodát zárva tartjuk a gyermekek biztonsága és az 
értékvédelem érdekében.  
helyiségeiben történő foglalkozások) életkoruknak megfelelően kötelesek ismertetni a baleseteket 
megelőző szabályokat. 

7.4. Szülők, pedagógusok feladatai a balesetek megelőzése érdekében 

 
� A szülő gyermekét átöltözés után személyesen az óvónőnek adja át. 
� A gyermek egyedül nem jöhet az óvodába, még a bejárattól sem. 
� Ebéd után hazamenő gyermekek az itt alvó gyermekek nyugodt pihenése érdekében az 

óvoda udvarán nem tartózkodhatnak. 
� Délutáni udvari élet esetén a szülő a pedagógustól vegye át gyermekét, és köszönés után 

távozzanak. 
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� Gyermekük átvétele után az óvoda udvarát játszótéri tevékenységre a balesetek 
megelőzése érdekében nem használhatják. 

� Az óvodával jogviszonyba nem álló testvér gyermekek az óvoda játékeszközeit nem 
használhatják, mivel az intézmény területén történtekért a felelősség az óvodapedagógust 
terheli. Ez alól kivételt képeznek azok a családos óvodai rendezvények, amelyeken az 
óvoda dolgozói kijelölik a vendég gyermekek számára is használható játékeszközöket. 

� Gyermekek az óvodai csoportszobában, és az udvaron csak óvónői felügyelettel 
tartózkodhatnak. 

� Ha a szülő olyan használati eszközt, játékot, berendezési tárgyat észlel az óvodában, 
amely megrongálódott, vagy balesetveszélyes kérjük, hogy azonnal jelezze az óvónőknek, 
vagy a vezetőnek. 

� Kérjük, hogy munkahelyi-, és lakáscímét, valamint telefonszámát (annak megváltozását) 
jelezze a csoportos óvónőknek, vagy az óvoda vezetőjének. Fontos, hogy az esetleges 
baleset, vagy betegség esetén azonnal értesíteni tudjuk Önt. 

� Baleset esetén azonnal értesítjük a szülőket, és szükség esetén gondoskodunk az orvosi 
ellátásról. 

 
 

8. A HÁZIREND NYILVÁNOSSÁGRA HOZATALÁNAK  ÉS A TÁJÉKOZTATÁS 
FORMÁJA, MÓDJA 

 
� A Házirend megtekinthető az óvoda HONLAP-ján 
� Egy példányát egész év során megtalálják a gyermek öltözőkben. 
� Az óvodavezető a beiratkozás utáni első szülői értekezleten ismerteti a szülőkkel. 
� A csoportos óvónők minden év első Szülői értekezletén, illetve igény vagy szükség szerint 

évente akár több alkalommal is tájékoztatást adnak a szülőknek. 
� Kérés és előzetes időpont egyeztetés alapján az óvodavezető vagy helyettesei szívesen 

adnak felvilágosítást a Házirend-ben megfogalmazottakról. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                    Szücsné Juhász Csilla 
                                                                                                        intézményvezető 
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1. SZ. MELLÉKLET 
 

                            

Árnyas Óvoda             OM: 034699 
Székhely: 1192 Budapest, Vonás utca 10.         Tel/fax: 06 (1) 282-9557 
E-mail: arnyas@ovoda.kispest.hu                    Mobil tel: 06 30 225 1023 
Tagóvoda 1: 1192 Budapest, Esze T. utca 25.         Tel/fax: 06 (1) 282-9693 
E-mail: esze.arnyas@ovoda.kispest.hu                  Mobil tel: 06 30 675 0032 
Tagóvoda 2: 1192 Budapest, Corvin körút 35.         Tel/fax: 06 (1) 282-9497 
E-mail: corvin.arnyas@ovoda.kispest.hu               Mobil tel: 06 30 675 0353 

Ügyiratszám: I/3/2/102-1/2013 

Jegyzőkönyv (KIVONAT) 
 

amely készült 2013. március 1.-én 8 órai kezdettel az Árnyas Óvoda Vonás utcai székhelyén, a 
Zöldlevelecske csoportban megtartott alkalmazotti értekezletén. 

 
1. Az értekezlet levezetője: Szücsné Juhász Csilla intézményvezető 

 

2. Az értekezlet jegyzőkönyvvezetője: Csató Józsefné óvodapedagógus 
 

3. A jegyzőkönyv hitelesítője: Molnár Tamásné általános vezető-helyettes 
 

4. Napirend:  
  800-  805  Az óvodai Honlap –Krizsán Gábor szülő 
  805-  815  Gyógycipők –Berend Szilvia  
  815-  900  HACCP oktatás 
  900-  945 Az alapozó terápia – Romhányi Réka 
  945-1010  Uniqa Biztosító – Nagy Zsolt tanácsadó 
1010-1100  Hor Zrt. – bemutató 
1100-1145  Tűz és munkavédelmi oktatás – Sass Sándor 
1145-1215  Minőségirányítási beszámoló – Lakicsné Paulik Csilla minőségi vezető 
1215-1245  EBÉDSZÜNET 
1245-1345  Tehetséggondozás – Borszékiné Sütő Piroska szakmai munkaközösség vezető 
1345-1500  HÁZIREND és az SzMSz – Szücsné Juhász Csilla intézményvezető 
1500-1600  Fotózás (honlaphoz) 
 

5. Jelenlévők névsora: 
 

1.  Ágfalvi Anna óvodatitkár 
2.  Barna Enikő óvodapedagógus 
3.  Bodainé Mészáros Mária  dajka 
4.  Borszékiné Sütő Piroska óvodapedagógus 
5.  Csató Józsefné óvodapedagógus 
6.  Csongrádi Szilvia gyógypedagógiai asszisztens 
7.  Dávidházy Judit óvodapedagógus 
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8.  Feketéné Tényi Mária óvodapedagógus 
9.  Flór Csabáné óvodapedagógus 
10.  Hajdú Ilona dajka 
11.  Hornekné Zentai Andrea dajka 
12.  Horváth Lászlóné óvodapedagógus 
13.  Kádár Gyöngyi Melinda óvodapedagógus 
14.  Katona Jánosné dajka 
15.  Kendefi Orsolya óvodapedagógus 
16.  Kovács Csabáné óvodapedagógus 
17.  Kővári Tamásné óvodapedagógus 
18.  Lakicsné Paulik Csilla óvodapedagógus 
19.  Légrády Józsefné dajka 
20.  Máray Eszter óvodapedagógus 
21.  Meder István kertész 
22.  Móczárné Sergő Katalin óvodapedagógus 
23.  Molnár Tamásné óvodapedagógus, intézményvezető helyettes 
24.  Nagyszeginé Pethő Andrea óvodatitkár 
25.  Pál Zsuzsanna gyógypedagógiai asszisztens 
26.  Páli Andrea óvodapedagógus 
27.  Pályi Lajos kertész 
28.  Pintér Istvánné óvodapedagógus 
29.  Rácz Krisztina óvodatitkár 
30.  Ruzsa Jánosné dajka 
31.  Sipos Nóra óvodapedagógus 
32.  Sisa Jánosné dajka 
33.  Szabó Attiláné gyógypedagógiai asszisztens 
34.  Szőke Zoltánné dajka 
35.  Szücsné Juhász Csilla intézményvezető 
36.  Takács Mária dajka 
37.  Takácsné Repka Ildikó óvodapedagógus 
38.  Tóth András kertész 
39.  Turayné Mikus Éva óvodapedagógus 
40.  Untisz Beáta gyógypedagógiai asszisztens 
41.  Varga Tiborné dajka 
42.  Viola Györgyné dajka 
43.  Völgyesiné Mrovka Darinka óvodapedagógus, intézményvezető helyettes 

Igazoltan távol:  
 Csongrádi Szilvia 
 Dávidházy Judit 
 Kővári Tamásné 
 Varga Tiborné 
 
 Szücsné Juhász Csilla intézményvezető: 

 
Köszönöm mindenkinek,m aki részt vett a Házirend és az Szmsz módosításában. A 
munkapéldányokat már valamennyien olvastátok. Most nézzük át végleges formájában.  
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Felolvasom, ti közben nézhetitek a kivetítőn, ha bárkinek kiegészíteni valója van, kérem, 
hogy azonnal jelezze, ne várjuk meg a végét, ne hogy feledésbe merüljön. 
 

HÁZIREND 
Kiegészíteni valója senkinek nem volt kérlek benneteket, akinek most van megjegyezni 
valója, tegye meg. 
 

Szücsné Juhász Csilla intézményvezető: 
 
Ismertetem az SzMSz-ben foglaltakat a szabályos szavazásról.  
 
A nevelőtestület döntéseit és határozatait – a jogszabályban meghatározottak kivételével 
nyílt szavazással, és egyszerű szótöbbséggel hozza. A szavazatok egyenlősége esetén a vezető 
szavazata dönt. A döntések és határozatok az intézmény iktatott iratanyagába kerülnek 
határozati formában. A testület 50+1 % esetén határozatképes. Titkos szavazás esetén a 
nevelőtestület szavazatszámlázó bizottságot jelöl ki.  

A határozatképesség szempontjából figyelmen kívül kell hagyni azt: 
� akinek alkalmazotti jogviszonya szünetel 
� aki a meghívás ellenére nem jelenik meg 

Megállapítom, hogy a testület határozatképes, ha elfogadjátok, az Árnyas Óvoda éves 
beszámolóját, kézfenntartással jelezzétek. 

A testület egyhangúlag megszavazta. 
 

 
 
 

 
SZMSZ 

Kiegészíteni valója senkinek nem volt kérlek benneteket, akinek most van megjegyezni 
valója tegye meg. 

 
A testület egyhangúlag megszavazta. 

 
 
 
 

 
 

 
 
Budapest, 2013. március 1. 

 
 
 

Csató Józsefné  Molnár Tamásné  Szücsné Juhász Csilla 
jegyzőkönyvvezető  jegyzőkönyv hitelesítője  intézményvezető 

3/2013. (03.01.) számú határozat 
Az Árnyas Óvoda alkalmazotti közössége 100 %-os igenlő szavazattal elfogadta, az 

Árnyas Óvoda HÁZIREND-jét. 

4/2013. (03.01.) számú határozat 
Az Árnyas Óvoda alkalmazotti közössége 100 %-os igenlő szavazattal elfogadta, az 

Árnyas Óvoda SzMSz-ét. 
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2. SZ. MELLÉKLET 

Legitimációs záradék 
 
 
A Házirendet készítette: Az Árnyas Óvoda nevelőtestülete  
 
 

             …………………………………………………… a nevelőtestület nevében 
Budapest, 2013. március 1.          aláírás   
 
Az óvoda Házirendjében foglaltakkal kapcsolatosan magasabb jogszabályban biztosított 
általános véleményezési jogával élve a dokumentumról a nevelőtestületi elfogadás előtt a 
jogszabályban biztosított határidő betartásával véleményt alkotott. A dokumentummal 
kapcsolatban ellenvetést nem fogalmazott meg.  
Az óvoda közalkalmazotti tanácsa:   
 

             ……………………………………………………               a Kat nevében 
Budapest, 2013. március 18.          aláírás   
 
A szülői képviselet, az Árnyas Óvoda Házirendjének elfogadásához magasabb jogszabályban 
meghatározott kérdések rendelkezéséhez (a dokumentumok nyilvánosságának biztosítása, az 
intézmény, tájékoztatási kötelezettsége, valamint a gyermekek adatainak kezelésével 
kapcsolatban) a véleményezési jogát korlátozás nélkül, a jogszabályban meghatározott határidő 
biztosításával gyakorolta. A dokumentummal kapcsolatban ellenvetést nem fogalmazott meg. 
Az óvodában működő Szülői Szervezet: 
 

             ………………………………………………   a Szülői Szervezet nevében 
Budapest, 2013. március 31.          aláírás   
        
A magasabb jogszabályban meghatározott kérdések rendelkezéséhez az egyetértési jogát 
korlátozás nélkül a jogszabályban meghatározott határidő biztosításával gyakorolta és megadta a 
települési önkormányzat. 
 

             ………………………………………………    az Önkormányzat nevében 
Budapest, 2013. április.          aláírás   
 
 
Az óvoda nevelőtestülete 2013. március 1. napján tartott határozatképes nevelőtestületi ülésén át 
nem ruházható jogkörében 100%-os igenlő szavazattal a Házirendet 3/2013. (III. 1.) 
határozatszámon elfogadta. Az elfogadás tényét a nevelőtestület tagjai az alábbiakban hitelesítő 
aláírásukkal tanúsítják 
 
 
 


