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Annak érdekében, hogy gyermekeink biztonságban és jól érezzék magukat, megalkottuk az intézmény 

házirendjét. A házirend betartása gyermekeink és a benntartózkodók érdekeit is szolgálja. Köszönjük, 

hogy együttműködnek velünk, és megelőlegezett bizalommal fordulnak felénk. Az egyéb felmerült 

kérdésekkel kapcsolatban forduljanak bátran az intézményvezetőjéhez, vagy az óvodapedagógusokhoz. 

 

HÁZIREND jogforrás, melynek megsértése jogsértés. A Házirend az óvoda törvényes működésének 

feltétele.  

Hatálya 

Az intézménybe járó 2,5 - 7 éves korú gyermekre és szüleikre, a jogviszonyban nem álló benntartózko-

dókra, az óvoda valamennyi alkalmazottjára kiterjed.  

Házirendet az óvoda vezetője készíti el, a nevelőtestület elfogadja, a szülői szervezet véleményezi. 

A házirend azon rendelkezései melyek a fenntartóra nézve többletkötelezettséggel járnak, a fenntartó 

egyetértése szükséges. 

Házirend nyilvános: 1 példányát a szülő beiratkozáskor megkapja, szülői értekezleten tájékozatjuk a 

szülőket a tartalmáról, intézményünk előterében vagy folyosóján kifüggesztjük 

A Házirend módosítása: ha a vonatkozó jogszabályokban változás áll be, ha a szülők képviselőik útján, 

illetve a nevelőtestület erre javaslatot tesz. 

 
 

AKASZTÓ NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA ADATAI 
 
Intézmény neve:     Akasztó Napközi Otthonos Óvoda 

OM:             027 663 

Székhelye:            6221 Akasztó Szent I. u. 67 

Telefon /fax:          78/451-190 

E-mail:                   akasztovi@kabel2.hu 

Intézményvezető elérhetősége:                06-20-966-8045 

Telephely neve:     Akasztó Napközi Otthonos Óvoda I.sz óvoda telephelye  

Címe.      6221 Akasztó Fő. út. 88 

Telefon:      06 20 429 22099 

Weboldal:         

Intézmény fenntartója:    Akasztó Község Önkormányzata 

Akasztó község honlapja:   www.akaszto.hu 
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A GYERMEK KÖTELESSÉGE 

Magyarországon részt vegyen intézményes nevelés-oktatásban tankötelezettségének megkezdéséig 

gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a hatodik életévét betölti, legkésőbb az azt 

követő évben tankötelessé válik. Az a gyermek, akinek esetében azt a szakértői bizottság javasolja, 

további egy nevelési évig az óvodában részesül ellátásban, és ezt követően válik tankötelessé. A gyermek 

nem veszélyeztetheti a saját és társai, a nevelési intézmény alkalmazottai egészségét, testi épségét, 

valamint a művelődéshez való jog érvényesítéséhez szükséges feltételek megteremtését, fenntartását 

személyiségének szabad kibontakoztatásához való jogát, cselekvési szabadságát, családi élethez való 

jogának gyakorlása során nem korlátozhat másokat ugyanezen jogainak érvényesítésében. 

 
A GYERMEK JOGA 

A gyermek személyiségét, emberi méltóságát és jogait tiszteletben kell tartani. Védelmet kell számára 

biztosítani fizikai és lelki erőszakkal szemben. A gyermek nem vethető alá testi és lelki fenyítésnek, 

kínzásnak, kegyetlen, embertelen, megalázó büntetésnek vagy bánásmódnak. Képességeinek, érdeklődé-

sének, adottságainak megfelelő nevelésben részesüljön. A nevelési intézményben, biztonságban és 

egészséges környezetben neveljék, óvodai életrendjét pihenőidő, szabadidő, testmozgás beépítésével, 

étkezési lehetőség biztosításával alakítsák ki. Személyiségi jogait, személyiségének szabad kibontakozta-

tásához való jogát, cselekvési szabadságát, családi élethez való jogát a nevelési intézmény tiszteletben 

tartsa. Állapotának, személyes adottságának megfelelő megkülönböztetett ellátásban részesüljön. Kiemelt 

figyelmet igénylő gyermeknek joga, hogy különleges bánásmód keretében állapotának megfelelő 

pedagógiai, gyógypedagógiai, ellátásban részesüljön attól kezdődően, hogy igényjogosultságát megállapí-

tották. A különleges bánásmódnak megfelelő ellátást a szakértői bizottság szakértői véleményében 

foglaltak szerint kell biztosítani. Családja anyagi helyzetétől függően, külön jogszabályban meghatározott 

esetekben kérelmére térítésmentes vagy kedvezményes étkezésben, részesüljön. 

 

SZÜLŐ KÖTELESSÉGE 
Gondoskodjon gyermeke értelmi, testi, érzelmi és erkölcsi fejlődéséhez szükséges feltételekről és arról, 

hogy gyermeke teljesítse kötelességeit. Megadjon ehhez minden tőle elvárható segítséget, együttműködve 

az intézménnyel, figyelemmel kísérje gyermeke fejlődését. Biztosítsa gyermeke óvodai nevelésben való 

részvételét. Tiszteletben tartsa a vezető, pedagógusai, alkalmazottai emberi méltóságát és jogait, 

tiszteletet tanúsítson irántuk. Gyermekével megjelenjen az adott időpontban nevelési tanácsadáson, 

biztosítsa gyermekének a fejlesztő foglalkozásokon való részvételt, ha e kötelezettségének a szülő nem 

tesz eleget, a jegyző kötelezi a szülőt kötelezettségének betartására. 
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SZÜLŐ JOGA 

Megismerje a nevelési intézmény pedagógiai programját, házirendjét, tájékoztatást kapjon az abban 

foglaltakról. Gyermeke neveléséhez igénybe vegye a pedagógiai szakszolgálat intézményét. HH, HHH 

gyermek szülőjét megilleti az a jog, hogy gyermeke óvodába járatásához - a gyermekek védelméről és a 

gyámügyi igazgatásról szóló törvényben meghatározottak szerint - anyagi támogatást kapjon. Gyermeke 

fejlődéséről, magaviseletéről érdemi tájékoztatást, neveléséhez tanácsokat, segítséget kapjon. Kezdemé-

nyezze szülői szervezet, létrehozását, és annak munkájában, továbbá a szülői képviselők megválasztásá-

ban, mint választó, és mint megválasztható személy részt vegyen. Írásbeli javaslatát a nevelési-oktatási 

intézmény vezetője, a nevelőtestület, és arra a megkereséstől számított tizenöt napon belül érdemi választ 

kapjon. A nevelési-oktatási intézmény vezetője vagy a pedagógus hozzájárulásával, nyílt nap keretein 

belül, részt vegyen a foglalkozásokon. Személyesen vagy képviselői útján - jogszabályban meghatározot-

tak szerint - részt vegyen az érdekeit érintő döntések meghozatalában. Az oktatási jogok biztosához 

forduljon. Családja anyagi helyzetétől függően, külön jogszabályban meghatározott esetekben kérelmére 

kedvezményes étkezésben részesüljön. Gyermeke adottságainak, képességeinek, érdeklődésének 

megfelelően, saját vallási, világnézeti meggyőződésére, nemzetiségi hovatartozására tekintettel szabadon 

választhat óvodát.  

CSALÁDLÁTOGATÁS 
A családlátogatás célja: Az óvodapedagógus megismerje a gyermeket a szociokulturális környezetében és 

a kölcsönös bizalom megteremtése. Felmérje a gyermek helyét a családban, tájékozódjon a család 

nevelési elveiről, szokásairól.  

A családlátogatás rendje: Az új óvodai jogviszonnyal rendelkező gyermekeket kötelezően meglátogatjuk. A 

kis - középső gyermekeket igény szerint. A szülők május végéig nyilatkoznak igényeikről. Az igények 

alapján a szülők által megadott telefonszámon előzetesen egyeztetünk a látogatás időpontjáról. A 

tanköteles/nagycsoportos gyermekeket nem látogatjuk. Nevelési év július hónap végéig családlátogatást 

szervezünk.  

 
ÓVODAI NEVELÉSBEN VALÓ RÉSZVÉTELI KÖTELEZETTSÉG MEGSZEGÉSE 

 
 Az a szülő vagy törvényes képviselő, aki a szülői felügyelete vagy gyámsága alatt álló gyermeket kellő 

időben az óvodába, illetve az iskolába nem íratja be, aki nem biztosítja, akinek a szülői felügyelete vagy 

gyámsága – kivéve a gyermekvédelmi gyámsága – alatt álló gyermeke ugyanabban az óvodai nevelési 

évben az iskolai életmódra felkészítő foglalkozásokról igazolatlanul a jogszabályban meghatározott 

mértéket vagy annál többet mulaszt, szabálysértést követ el. Szabálysértés miatt szabálysértési felelősség-

re vonásnak egy nevelési évben egyszer van helye. 
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ÓVODAI BEIRATKOZÁS 
 

Óvodai felvétel, átvétel jelentkezés alapján történik.  

Beiratkozás időpontja: április 20 -május 20 között 

Jelentkezés helye:  Akasztó Napközi Otthonos Óvoda 

   6221 Akasztó Szent I.u.67 

Beiratkozáshoz szükséges: gyermek anyakönyvi kivonata 

lakcímet igazoló hatósági igazolványa 

TAJ kártya 

szülő személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolványa 

Közzététel:   kábel tv, faliújság, honlap 

A gyermek felvételéről (átvételéről) írásban értesítjük a szülőt. A gyermeket elsősorban abba az óvodába 

kell felvenni, (Szent I. út) vagy (Fő. út) amelynek körzetében lakik, vagy ahol szülője dolgozik. A 

felvételről, átvételről az óvoda vezetője dönt. 

Az intézményvezetője 

 az óvodai felvételi, átvételi kérelemnek helyt adó döntését írásban, 

 a kérelem elutasítására vonatkozó döntését határozati formában közli, a szülővel. 

Az óvoda köteles felvenni, átvenni azt a gyermeket, aki köteles óvodába járni, ha lakóhelye, ennek 

hiányában tartózkodási helye a körzetében (életvitelszerűen az óvoda körzetében lakik (a továbbiakban: 

kötelező felvételt biztosító óvoda) található.  

A gyermekek felvétele folyamatos. Az óvodába való felvétel feltétele a gyermek szobatisztasága.   

A nem magyar állampolgár kiskorú akkor válik óvodai ellátásra jogosulttá, ha megfelel az 2011. évi 

Nkt.92.§(1) bekezdésének. A feltételek meglétét a gyermek nevelési-oktatási intézménybe történő 

felvételénél igazolni kell. Ha nem rendelkezik e feltételekkel óvodai ellátásért díjat fizet. 

Megszűnik az óvodai elhelyezés, ha 

 a gyermeket másik óvoda átvette, az átvétel napján, 

 a jegyző a szülő kérelmére engedélyt adott a gyermek óvodából történő kimaradására, 

 a gyermeket felvették az iskolába, a nevelési év utolsó napján. 
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ÓVODÁNK NYITVATARTÁSI RENDJE 

 

Hétfőtől – péntekig    Reggel - 7 órától     Délután - 17 óráig 

A nevelési év szeptember 01-jétől a következő év augusztus 31. napjáig tart. Összevont csoportok 7.00 – 

7.30 óra között és 16.00-17.00 óra között működhetnek. Nevelés nélküli munkanapokra évente öt 

alkalommal ad lehetőséget a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI-rendelet 3. § (5) bekezdése. 

 
NAPIREND ÓVODÁSOK RÉSZÉRE 

 
 

 

 
 
 
 
 
 

Időpont Tevékenység 

700 - 830 
szülők – óvodapedagógus információ átadás 
gyülekezés összevont csoportban 
szabad játéktevékenység 

 
830-845 
845-900 
900-930 

egészséges életmód részfeladatai; étkezés előkészületei- utófeladatai  
tízórai 
- kis-vegyes 
- közép 
- nagy-vegyes csoport 

 
930-1130 

 

kezdeményezések, kötetlen- kötött tevékenységek, mozgásos játékok, tapasztalat-
szerzések, játék a szabadban, levegőzés, séta, játék a csoportszobában (időjárás-
függő) 

1130-
1300 

egészséges életmód részfeladatai;  
terítés (naposi feladatok vagy önkiszolgálás) 
déli főétkezés 
pihenés előkészületei; teremrendezés 

1300-
1445 csendes pihenő, mesével, altatóval, halk zenével 

1445-1515 
ébredés, teremrendezés 
egészséges életmód részfeladatai; étkezés előkészületei- utófeladatai 
uzsonna 

15.15-
17.00 

délutáni foglalkozás 
hazabocsájtás 
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ÉRKEZÉS, TÁVOZÁS 
 

A gyermek csak szülői felügyelettel érkezhet és távozhat. Az óvónő csak azért a kisgyermekért vállalhat 

felelősséget, akit személyesen átvett a szülőtől. A szülő írásban nyilatkozik, hogy rajta kívül ki nem 

hozhatja, illetve nem viheti haza gyermekét, köteles szólni és nyilatkozni, ha a személyt illetően változás 

áll be. 14 éven aluli gyermeknek kizárólag szülői nyilatkozat alapján, szülő felelősségére adjuk ki a 

gyermeket. Érkezéskor és távozáskor az utcafront AJTÓT tolózárral be kell zárni! TILOS NYITVA 

HAGYNI! A gyermekek az utcára egyedül nem juthatnak ki.  

A gyermekek hazavitele 12.30 illetve 15.15 órától történhet. Kivételek: nevelési tanácsadás, szakértői 

vizsgálat, oktatás. Ebéd után távozó gyermekre várakozni a szélfogó előtt kell.  

Elvált, egyedül álló, nevelő szülők esetén bírósági végzésnek, gyámhivatali határozatnak megfelelően 

járunk el. Válás esetén mindkét szülőnek joga van a gyermekhez mindaddig, míg bírósági végzés, 

határozat nem rendelkezik a láthatásról. 

Gyermekeinket szeretnénk arra nevelni, hogy szüleiket, s az ő idejüket tiszteljék azzal is, ha megérkeznek 

értük az óvodába, játékukat helyére téve elköszönjenek társaiktól, óvónőjüktől, gondozónőjüktől, 

dadustól, és ne várakoztassák szüleiket. Nem mindig könnyű a gyermeki játék utáni vággyal szemben, de 

kérjük, NE ENGEDJÉK VISSZA gyermeküket az öltözőből, udvarról a játéktérbe semmilyen indokkal.  

Későbbi, nem kívánatos szokást előzhetünk meg következetességünkkel. 

A 17 óráig el nem vitt gyermek elhelyezéséről az ügyeletes óvodapedagógus gondoskodik, ha a szülővel 

való kapcsolatfelvétel 2 x próbálkozással sem megvalósítható. Ha a gyermek felügyelet nélkül marad, 

vagy testi, érzelmi, értelmi és erkölcsi fejlődését családi környezete veszélyezteti, és emiatt azonnali 

elhelyezése szükséges, az óvoda értesíti a Gyermekjóléti Szolgálatot. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 9 

GYERMEK ÖLTÖZŐK 
Öltözőszekrény a gyermek jelével ellátott. 

A gyermek személyes holmija helyezhető el: 

 1 db tárgy a nyugodt alváshoz (csoport szokásainak megfelelően) 

 váltócipő, amely a gyermek lábát tartja, biztonságos 

 udvari játékhoz alkalmas (összekoszolható) ruha, cipő; 

 legalább két váltás alsónemű, harisnya, nadrág, póló 

 időjárásnak megfelelő öltözék 

 TÉL: overall, kesztyű     MINDIG LEGYEN AZ ÖLTÖZŐBEN 

 TAVASZ/ ŐSZ: esőkabát, csizma  MINDIG LEGYEN 

 NYÁR: SZANDÁLBA JÖHET, PAPUCSBAN NEM JÁTSZHAT 

Mindig ellenőrizzék, hogy a váltóruha rendelkezésre álljon, ha cserére van szükség. A gyermeket tisztán, 

ápoltan kell az óvodába járatni. Ha ez nem valósul meg, veszélyeztetheti a gyermek egészséges fejlődését, 

felhívjuk a szülő figyelmét, s ha nem történik változás, abban az esetben a gyermekjóléti szolgálatnak kell 

jeleznünk. Kérjük, hogy az óvodába bevitt dolgok körét az óvónőnek bejelenteni szíveskedjenek. 

Az óvodai bejáráshoz nem szükséges dolgok bevitelére vonatkozó szabályok: 

 ékszer, mobil, pénz, nagy értékű játékok stb. behozatala TILOS! Ezekért a tárgyakért az 

óvoda nem vállal felelősséget. 

 saját játékot óvodapedagógussal egyeztetve, a csoport szokás szabályainak megfelelően 

hozhatnak, szülők felelősségére! 

Az öltözőben étkezni tilos! Kérjük a kedves szülőket, ne adjanak, csokoládét, rágógumit, stb. gyermekük-

nek elváláskor! A gyermek öltözéke az időjárásnak megfelelő, réteges, és alkalmas legyen arra, hogy a 

gyermek elemi mozgásfejlődését ne akadályozza (futás, mászás, csúszás) bátran homokozhasson, 

hempereghessen! Hagyományos ünnepeinkről, azok idejéről, az ünneplés módjáról, ünnepi ruha 

szükségességéről időben tájékoztatást adunk. A gyerekek ruhája, cipője gyakran összecserélődhet. 

A gyermek választott JELÉT bele kell varrni a törölköző és ágynemű garnitúrájába.  

 

A beszédfejlődést akadályozza a CUMI, ezért a cumit a gyermekek nem hozhatják az óvodában. 
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ÓVODAI FOGLALKOZÁSOK 
Az augusztus 31-ig 3 életévüket betöltött gyermekek legalább napi 4 órát az intézményben töltenek, és 

óvodai foglalkozáson vesznek részt.  Foglalkozások időpontjában ne zavarjuk az óvodapedagógus nevelő-

oktató munkáját, sem a gyerekeket, hiszen ebben a korban a gyermekek figyelme könnyen elterelhető. Az 

óvodán kívül akkor szervezhető foglalkozás, ha a gyermekek intézményi felügyelete a külső helyszínen, 

továbbá az oda- és visszajutás közben biztosított. Az óvodán kívül szervezett foglalkozásról a szülőt 

előzetesen tájékoztatni kell. Délutáni foglalkozásokról hazavihető a gyermek, de tapintatosan, csendben, 

ne zavarjuk a pedagógiai munkát. A hiányzást jelezzék a fejlesztő pedagógusnak, ellenkező esetben a 

távolmaradás, késés szabályai vonatkoznak rá. Foglalkozások ideje alatt telefonhívással nem zavarható a 

pedagógiai munka, központi telefonon hagyjunk üzenetet. Az üzenetet a pedagógiai munkát segítők 

átadják az óvodapedagógusoknak. Az információ cserének kétoldalúnak kell lennie.  

Csoportok összevonására kerülhet sor, ha a létszámok a minimális csoportlétszámhatár alá csökkennek. 

Fertőzéses időszakban, szünetek időtartamában fordulhat elő.  

 
A GYERMEK JUTALMAZÁSÁNAK ELVEI, FORMÁI A GYERMEK ÉRTÉKELÉSE 

 
Nevelőtestület a pedagógiai programba illesztette. 
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A GYERMEK TÁVOLMARADÁSÁNAK, MULASZTÁSÁNAK, KÉSÉSÉNEK IGAZOLÁSÁRA 
VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK 

 
Betegség: a beteg gyermek, az orvos által meghatározott időszakban nem látogathatja az intézményt. Ha 

az óvodapedagógus megítélése szerint a gyermek, beteg, gondoskodik a többi gyermektől, való elkülöní-

téséről, (csoportban külön ül, vagy fekszik a fektetőn) a lehető legrövidebb időn belül értesíti a gyermek, 

szüleit. A közösség egészsége érdekében lázas (37,5 °C és ennél magasabb hőmérsékletű) fertőzésre 

gyanús gyermek az intézményt nem látogathatja. Óvodában gyógyszert, egyéb gyógyhatású készítményt 

tilos a gyermeknek beadni. Azt, hogy a gyermek, ismét egészséges és látogathatja az intézményt, részt 

vehet a foglalkozásokon, orvosnak kell igazolnia. Az igazolásnak tartalmaznia kell a betegség miatt 

bekövetkezett távollét pontos időtartamát is. 

Ha a gyermek az óvodai foglalkozásról, távol marad, mulasztását igazolnia kell. 

A mulasztást igazoltnak kell tekinteni, ha 

 a gyermek beteg volt, és orvosi igazolással érkezik 

 a gyermek hatósági intézkedés vagy egyéb alapos indok miatt nem tudott kötelezettségének 

eleget tenni 

 ha a gyermek nevelési tanácsadó, szakértői bizottság vizsgálatán vesz részt 

 szülő a foglalkozásról való távolmaradást utólag akkor igazolhatja, ha előzetesen bejelenti 

 szünetek időtartamára szülő igénye szerint aláírásával 

 ha a gyermek távolmaradása előre nem látható, azt a távolmaradás napján 9 óráig be kell je-

lenteni 

 a szülő nevelési évben összesen 10 nap távolmaradást kér gyermeke számára, megjelölve a 

távolmaradás időtartamát, indokát.  

 Az intézményvezető további 5 napot engedélyezhet a szülő kérelmére, alapos indokkal. 

Fejtetvesség/Rühesség: Az emberi test felszínén, felhámjában, és a szőrzetben élősködő ízeltlábúak 

irtása, a ruhanemű fertőtlenítése a gyermek törvényes képviselőjének feladata. 

Feladataink: 

 szülők tájékoztatása a fejtetű/rüh előfordulásáról, megelőzéséről, teendőiről 

 szülő igazolja a tájékoztatás tudomásul vételét (1. mellék) 

 fejtetű/rüh észleléskor haladéktalanul értesítjük a szülőt (bizalmasan)- teendőiről 

 óvodapedagógus nyilatkozatot kér a szülőtől a szakszerű kezelésről (2. mellék) 

 óvodapedagógus informálja a védőnőt  
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Fejtetvesség miatti hiányzás esetén a háziorvos igazolását nem kérjük. Az igazolásokat az óvodapedagó-

gus a tanév végéig köteles megőrizni.  

Bejelentés módja: 

 Személyesen 

 Telefonon  

 Írásban 

A bejelentést, orvosi igazolást az óvodapedagógusnak köteles a szülő megtenni, leadni. Bejelentésről, 

igazolásról értesült óvodapedagógus a mulasztási naplóban visszaigazolja a bejelentés megtörténtét. 

 

IGAZOLATLAN MULASZTÁS KÖVETKEZMÉNYEI 
A gyermek abban az évben, melynek augusztus 31. napjáig 3 életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától 

napi négy órát köteles óvodai nevelésben részt venni. Ha a távolmaradást nem igazolják, a mulasztás 

igazolatlan. Az intézményvezetője értesíti 2 alkalommal a szülőt postai úton, felhívja figyelmét az 

igazolatlan mulasztás következményére. Óvodai nevelésben való részvételre kötelezett, tanköteles 

gyermek óvodai nevelésben való részvételi kötelezettségét megszegi, egy nevelési évben igazolatlanul 

öt nevelési napnál többet mulaszt, a nevelési-oktatási intézmény vezetője értesíti  gyermek tényleges 

tartózkodási helye szerint illetékes gyámhatóságot és a gyermekjóléti szolgálatot. Kivétel, ha a gyermeket 

nevelőszülőnél helyezték el. Egy nevelési évben eléri a 10 nap igazolatlan hiányzást, a szabálysértési 

hatóságot értesíti. Egy nevelési évben eléri a húsz nevelési napot, az óvoda vezetője haladéktalanul 

értesíti a gyermek tényleges tartózkodási helye szerint illetékes gyámhatóságot.  

 
ÉTKEZÉS - TÉRÍTÉSI DÍJ  

Intézményünkben a gyermekek számára napi 3x étkezést biztosítunk. Kérjük, hogy a gyermek óvodába 

érkezése előtt otthon reggelizzen! Óvodában tízórait, ebédet, uzsonnát fogyaszt, (+gyümölcs, ivólé). A 

térítési díjat egy havi időtartamra előre kell befizetni. Az étkezési térítési díjakat havonta 10. és 15-e 

között, az óvodatitkár által előre jelzett befizetési napokon készpénzben szedi be. Ha az étkezést betegség 

vagy más ok miatt nem veszi igénybe, akkor a szülőnek jelezni kell a központi telefonszámon. Az 

étkezést a következő napra mondjuk le, lemondásának ideje minden nap 9 óráig telefonon. A bejelentést 

követő naptól mentesül a térítési díj megfizetése alól. Ha a szülő nem jelez, automatikusan nem kérünk 

ebédet, illetve a következő napra lemondjuk. Be nem jelentett hiányzás esetén (aznap a gyermeknek volt 

ebéd rendelve) a szülő a térítési díj visszafizetésére nem tarthat igényt. A pótbefizetésre minden hó utolsó 

napjáig van lehetőség az Akasztó, Szent István utca 67. szám alatti épületben.  
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Ha a szülő befizetést elmulasztotta, az intézményvezető 15 napos határidő megjelölésével a 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 díjhátralék-

ról az intézmény vezetője tájékoztatja a fenntartót. Az igénybe nem vett, étkezésre befizetett többlet 

összegeket,(túlfizetés) a bejelentést követő második naptól kezdődően be kell számítani a következő 

befizetés összegébe. Ebédet 1 alkalommal fél 1 óráig, kizárólag fertőtlenített ételhordóba adja ki a 

konyhai dolgozó. Konyhai egységbe szülő, gyermek nem léphet.  

Az ingyenes gyermekétkeztetést a 328/2011.(XII.29) kormányrendelet szerint kell igényelni.  

A kedvezmények igénybe vételéhez nyilatkozat bemutatása szükséges. A nyilatkozat kitöltésében 

segítséget nyújtunk. Étkezés lemondási kötelezettség ezekben az esetekben is fennáll! 

 
RENDEZVÉNYEINK 

A pedagógiai programunk tartalmazza részletesen.  

Benntartózkodás rendje: Kizárólag óvodai jogviszonnyal rendelkező gyermek és annak törvényes 

képviselője számára rendezzük az intézményen belüli programjainkat. Amennyiben a törvényes képviselő 

valamilyen okból nem tud részt venni, egyrészt az intézmény alkalmazotti közössége biztosítja a gyermek 

felügyeletét, másrészt a nagyszülő képviselheti a szülőket. Kivétel az Évzáró, Gyermek nap. Egyéni 

bánásmód elvét érvényesíthetjük, illetve egyedi esetekben dönthetünk másképp. 

 

KÁRTÉRÍTÉSI FELELŐSSÉG 
Az óvoda a gyermeknek az óvodai elhelyezéssel összefüggésben okozott károkért vétkességre tekintet 

nélkül, teljes mértékben felel és a kártérítésre a Polgári Törvénykönyv rendeleteit kell alkalmazni, - ám 

azzal a kiegészítéssel, hogy a nevelési-oktatási intézmény felelőssége alól csak akkor mentesül, ha 

bizonyítja, hogy a kárt a működési körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő. Nem kell megtéríteni a 

kárt, ha azt a károsult elháríthatatlan magatartása okozta. Ha az intézménynek a gyermek, vagy a szülő 

kárt okozott, az intézményvezető vizsgálatot rendel el a károkozás körülményeinek tisztázására. A 

vizsgálatról az óvodapedagógus a szülőt haladéktalanul tájékoztatja, és egyidejűleg felszólítja az okozott 

kár megtérítésére. Kerékpár, mobil, szánkó, behozott egyéb játékokért, ékszerekért anyagi felelősséget 

nem tudunk vállalni. 
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UDVARI JÁTSZÓTÉR 
 

A gyermekekkel az óvodapedagógusok ismertetik a baleseteket megelőző szabályokat a különböző 

tevékenységek – udvarra menetel, séták, kirándulások, csoportszobai foglalkozások, ill. az óvoda egyéb 

helyiségeiben történő foglalkozások – megkezdése előtt, meggyőződve a szabályok elsajátításáról is.  

Ha bármely felnőtt balesetveszélyes játékot, eszközt észlel, azonnal értesíti az intézményvezetőjét. Az 

óvodában tartózkodó szülők és gyermekek kötelesek az egészségük és testi épségük védelmére vonatkozó 

rendelkezéseket betartani, a keletkező balesetek felelősségét vállalni. Az udvar hintái, kombinált játszó 

eszközei, csúszdái, stb., rendeltetésüknek megfelelően használható. Az ütés csillapító felület nem 

homokozó. A homokozóból a homokot elhordani nem lehet. Rugdosni, karcolni, ütögetni, rángatni a 

játékokat tilos! A szülők gyermekük átvétele után az óvoda udvarát játszótérnek ne használják és kérjük, 

ne tartózkodjanak tovább az óvoda területén, mert a csoportot felügyelő óvodapedagógusok nem tudják 

kellőképpen átlátni a játszó gyermekek sokaságát. Gyermek a csoportszobában, ill. az udvaron egyedül 

nem tartózkodhat, a mászókát és a csúszdát felnőtt felügyelete nélkül nem használhatja. Az udvaron a 

gyermekek felügyeletét létszámtól függően 2-3 óvodai alkalmazott köteles ellátni. Az óvodapedagógus jó 

ítélőképességgel meg tudja határozni az ellátandó létszámot. Kérjük a szülőket, ha munkahelyi 

telefonszám, lakáscím, telefonszámban változás állt be, szíveskedjenek bejelenteni az intézményveze-

tőnek vagy a csoportos óvónőknek, hogy azonnal értesíteni tudjuk. A balesetek megelőzése érdekében 

kérjük, hogy gyermekeik ne viseljenek a mindennapokban ékszert vagy olyan ruhadarabot, amely 

balesetveszélyes helyzetet teremthet. Az óvodapedagógus haladéktalanul ellátja a balesetet szenvedő 

gyermeket, és megszervezi a többi gyermek felügyeletét. A baleset súlyosságától függően gondoskodik 

mentő, orvos hívásáról, valamint a szülő értesítéséről. A nevelési év megkezdésekor és minden veszélyt 

hordozó esemény előtt az óvónők tudatosítják a gyermekekben a balesetek megelőzésére szolgáló 

szabályokat, melyeket ismertetnek a szülőkkel is, továbbá ennek megtörténtét a csoportnaplókban 

dokumentálják.  

CSOPORTSZOBA, MINT JÁTÉKTÉR 
A csoportban található tárgyak, eszközök, illetve bevitt mozgásfejlesztésre használt eszközöket szintén 

rendeltetésüknek megfelelően, a csoport óvodapedagógusai által hozott szabályok szerint kell használni. 

 Kérjük a szülőket a szabályok közös betartására:  

 szúró, vágó eszközök használata során 

 óvoda helyiségeinek kulturált használata a mindennapokban, rendezvényeken  

 udvari játékok rendeltetésszerű használata 
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Idegenek az intézményben nem tartózkodhatnak.  Állat behozatala TILOS! Kivétel a pedagógiai 

célra behozott állat. 

A család és az óvoda közös nevelési elveinek kialakítása 

Az óvodánkba járó gyermekeket arra neveljük, hogy tanulják meg tisztelni a felnőtteket, szeressék és 

fogadják el társaik egyéniségét, másságát, tudják kifejezni magukat, és legyenek képesek alkalmazkodni 

is. Az esetleges konfliktusokat ne durvasággal, erőszakossággal, árulkodással oldják meg. Ezen 

törekvésünk sikerességének érdekében kérjük, hogy otthon is ezeket az alapelveket erősítsék gyermeke-

ikben. Például: 

 ne tegyenek a gyermek előtt indulatos, negatív megjegyzéseket mások gyermekére, annak 

származására, az óvodára, az ott dolgozó felnőttekre; 

 ne bíztassák gyermeküket verekedésre, még ha előzőleg az Önök gyermekét érte esetleg sérelem. 

Kapcsolattartás, az együttműködés lehetőségei a nevelőkkel 

A szülőknek lehetőségük van rá – és igényeljük is –, hogy az óvodában folyó pedagógiai munka 

kialakításában a megfelelő fórumokon aktívan részt vegyenek, ötleteikkel segítsék elő a közös gondolko-

zást. Szükség van igazi, valós együttműködésre, nyitottságra és őszinteségre. Komolyabb probléma, 

konfliktus, ellentét esetén mindenképpen keressék fel az óvodapedagógust, ha ez sikertelen, az óvoda 

vezetőjét, és velük közösen próbálják megoldani a konkrét helyzetet. 

Az együttműködés formái: 

 szülői értekezletek 

 nyílt napok, rendezvények, 

 fogadóórák (vezetői, óvodapedagógusi) 

 az óvodapedagógussal való rövid, esetenkénti megbeszélések. 

Azokon a rendezvényeken, ahol szülők is részt vehetnek, a szülők a csoport irányítását nem vehetik át, 

mivel a tevékenységek szervezése és vezetése a pedagógusok feladata. Szülői értekezleteken tájékoztatjuk 

a szülőket nevelési terveinkről, programjainkról és az aktualitásokról. Az értekezleteken gyermek nem 

vehet részt egyrészt a témák jellege miatt, másrészt azért, mert a gyermeket ez a tevékenység nem köti le, 

és játékával zavarja az értekezlet nyugalmát. 

Kérjük a szülőket, hogy se a gyermekkel kapcsolatos, se magánjellegű beszélgetésekre az óvodapedagó-

gust az óvodásokkal való foglalatossága közben hosszabb időre ne vonják el a csoporttól, mert az 

előidézheti a baleset kialakulását, és zavarhatja a nevelés folyamatát! A gyermekükkel kapcsolatban 

információt, tájékoztatást csak a gyermek saját óvodapedagógusaitól vagy az intézményvezetőtől 

kérjenek. 
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ADATVÉDELEM 
A főszabály, hogy az érintettre vonatkozó személyes adat csak az érintett hozzájárulásával, illetve 

jogszabály rendelkezése szerint kezelhető. Adatkezelés az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon 

végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége: így például gyűjtése, felvétele, rögzítése, 

rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehango-

lása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználá-

sának megakadályozása. Adatkezelésnek számít a fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése. A szülői 

felügyelet a kiskorú gyermek gondozásának, nevelésének, vagyona kezelésének, valamint törvényes 

képviseletének jogát és kötelességét, továbbá a gyámnevezésnek és a gyámságból való kizárásnak jogát 

foglalja magában. A kiskorú gyermek helyett a személyes adatok védelméhez fűződő alkotmányos jogot a 

szülők gyakorolják, amennyiben ítélőképességgel még nem rendelkezik, és véleménynyilvánításra még 

képtelen. A szülői felügyeletet ellátó szülők tudta és beleegyezése nélkül kiskorú gyermek személyes 

adatainak kezelése sérti a gyermek személyes adatok védelméhez fűződő jogát. A hozzájárulást kiskorú 

gyermekek esetében a szülői felügyeltet ellátó személy adja meg. Hogy az internet nyilvánossága 

mennyiben befolyásolja a gyermek erkölcsi fejlődését a hatályos jogszabályok szerint a gyermek szülői 

felügyeletét ellátó személy jogosult. Intézmény szakalkalmazotti köre nem kötelezhető a Facebook-on 

való jelenlétre, információ átadásra, fénykép, hanganyag feltöltésére stb. Amennyiben olyan közlés 

történik a szülők részéről a Facebook oldalon, amely sérti a szakalkalmazottak személyiségi jogait 

úgy a Polgári törvénykönyv rendelkezései az irányadóak.  

 

KÖZFELADATOT ELLÁTÓ SZAKALKALMAZOTTAINK 
 

Szakalkalmazottaink az óvodai pedagógiai tevékenység során a gyermekekkel összefüggő feladatokkal 

kapcsolatban a büntetőjogi védelem szempontjából közfeladatot ellátó személy. Bűncselekményt követ el, 

aki hivatalos személyt:  

 zaklat (telefon, e-mail, facebook, személyesen) 

 verbális agresszió 

 testi, szóbeli fenyegetés  
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JOGSZABÁLYOK 
 
2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 

 

20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési 

intézmények névhasználatáról      

 

22/2013. (III. 22.) EMMI rendelet egyes köznevelési tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról 

 

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

(42/A§) 

 

2015. évi LXIII. törvény a gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló 1997.évi XXXI 

törvény az óvodai gyermekétkeztetés kiterjesztése érdekében történő módosítása  

 

2007.évi I. a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról 

szóló törvény 

 

2007.évi LXXX. menedékjogról szóló törvény 

 

2012. évi II. törvény 247. § a-c) a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési 

nyilvántartási rendszerről 

 

2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 

 

1997. évi CLIV egészségügyi törvény 73§.(2) 

 

1998. évi LXXXIV. törvény a családok támogatásáról. 

 

2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről 
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LEGITIMÁCIÓS ELJÁRÁS 

 

Intézmény OM - azonosítója: 027 663 

Készítette: Az intézmény nevelőtestülete 

Az érvényességet igazoló aláírások: 

 

108/2018 (IX.12.) nevelőtestületi határozatszámon elfogadta 

……………………………………… 

Nevelőtestület nevében 

Szakmai munkaközösség vezető 

 

108-1 /2018. (IX.13) intézményvezetői határozatszámon jóváhagyta 

……………………………………. 

                                             Intézményvezető 

                                            Ph. 

 

  ………………………………………. 

Akasztó Község Önkormányzat Képviselőtestülete nevében egyetért 

Polgármester 

      Ph. 

……………………………………. 

Szülői Munkaközösség Elnök 

 

Felülvizsgálat: 2021.08.31 
Érvényes: A kihirdetés napjától visszavonásig 

A dokumentum jellege: Nyilvános 


