
 Az Igari Csipet Óvoda házirendje 

2013 
 

Az intézmény adatai: Igari  Csipet Óvoda, 7015 Igar Fő utca 1. 

                                     tel.. 25-506105/202 

 

A házirend szempontjából legfontosabb jogszabályok: 

 

 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről (továbbiakban: NKT.) 

 2012. évi CXXIV. törvény a nemzeti köznevelésről szóló törvény módosításáról 

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

előírásokat, a kötelező tartalmi elemeket az NKT. és az EMMI-rendelet 5. §-a sorolja fel. ) 

 

(továbbiakban: EMMI-rendelet) 

 1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról 

 

(továbbiakban KT.) 

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

 

(továbbiakban GYVT.) 

 A fenntartó oktatási koncepciója 

 

Kapcsolódó törvények: 

 229/2012. (VIII. 28.) kormányrendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról 

 (továbbiakban: VHR.) 

 328/2011. (XII. 29.) kormányrendelet a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások és gyermekvédelmi szakellátások térítési díjáról 

és az igénylésükhöz felhasználható bizonyítékokról 

 2012. évi II. törvény a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről 

 

 

 

 

 



A házirendben 

szabályozandó kérdések 

 

Törvényi, jogszabályi háttér 

jogszabályhely 

Szabályozás tartalma 

 
A nevelési év rendje 

 
NKT. 4. § 19. 

 
Nevelési év: az óvodában szeptember 1-jétől a következő év augusztus 31-éig tartó időszak 

 
Szünetek, nevelés nélküli 

munkanapok 

 

EMMI-rendelet 3. § (5) 

 
EMMI-rendelet 3. § (7) 

 

Az óvodai nevelés nélküli munkanapok száma egy nevelési évben az öt nap. 

 
Az óvoda nyári zárva tartásáról legkésőbb február tizenötödikéig, a nevelés nélküli 

munkanapokról legalább hét nappal a zárva tartást megelőzően a szülőket tájékoztatást 

kapnak. A z  őszi és tavaszi szünetek előtti igények felmérése után legalább 10%-ot 

meghaladó  jelentkező esetén üzemel az óvoda. 

Nyitva tartás, 

 
Fenntartó, működtető által meghatározott időben 

 
Hétfőtől-péntekig 6,30-tól-16,30-ig 

Mikor veheti igénybe a gyermek 

az óvodát? 

Az óvodai felvétel, átvétel 

rendje 

 

NKT. 8. § (1) 

 

 

 

 
NKT. 49. § (1)–(3) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
KT. 24. § (3) 

 

Az óvoda a gyermek hároméves korától a tankötelezettség kezdetéig nevelő intézmény. Az 

óvoda felveheti azt a gyermeket is, aki a harmadik életévét a felvételétől számított fél éven 

belül betölti, feltéve, hogy minden, a településen, fővárosi kerületben, vagy ha a felvételi 

körzet több településen található, az érintett településeken lakóhellyel, ennek hiányában 

tartózkodási hellyel rendelkező hároméves és annál idősebb gyermek óvodai felvételi 

kérelme teljesíthető. 

(1) Az óvodai felvétel, átvétel jelentkezés alapján történik. Az óvodába a gyermek  harmadik 

életévének betöltése után vehető fel. A szülő gyermeke óvodai felvételét, átvételét bármikor 

kérheti, a gyermekek felvétele folyamatos. 

(2) A gyermeket elsősorban abba az óvodába kell felvenni, átvenni, amelynek körzetében 

lakik, vagy ahol szülője dolgozik. A felvételről, átvételről az óvoda vezetője dönt. Ha a 

jelentkezők száma meghaladja a felvehető gyermekek számát, az óvodavezető, vagy 

amennyiben az óvoda fenntartója több óvodát tart fenn, az óvoda fenntartója bizottságot 

szervez, amely javaslatot tesz a felvételre. 

(3) A települési önkormányzat közzéteszi az óvoda felvételi körzetét, valamint az óvoda 

nyitva tartásának rendjét. Az óvoda köteles felvenni, átvenni azt a gyermeket, aki köteles 

óvodába járni, ha lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye a körzetében található (a 

továbbiakban: kötelező felvételt biztosító óvoda). A gyermek abban az évben, amelyben az 

ötödik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától napi négy órát köteles óvodai nevelésben 

részt venni. 

2014. szeptember 1-től minden három életévét betöltött gyermeket köteles a szülő óvodába 

beíratni és járni. 

Csoportba osztás elvei 

 
NKT. 49. § (4) 

 

 

Az óvodába felvett gyermekek csoportba való beosztásáról a szülők és az óvodapedagógusok 

véleményének kikérése mellett az óvodavezető dönt 

A helyi adottságokat figyelembe véve. 



 

Gyermekek az óvodában 

A gyermekek jogai 

gyakorlásának, 

kötelezettségének teljesítésével 

kapcsolatos szabályok 

NKT. 46. § (3) 

 
A gyermeknek joga van, hogy képességeinek, érdeklődésének, adottságainak 

megfelelő nevelésben és oktatásban részesüljön, képességeit figyelembe véve , jogát 

szabadon érvényesítve 

(logopédiai, szűréseken, javasolt vizsgálatokon részt vegyen) 
A gyermekek óvodai életrendje, 

az óvodai élet megszervezése 

 

NKT. 46. § (3) 

 

 
NKT. 4. §. 10. 

 

A gyermek a nevelési és a nevelési-oktatási intézményben biztonságban és 

egészséges környezetben neveljék és oktassák, óvodai életrendjét pihenőidő, 

szabadidő, testmozgás beépítésével, sportolási, étkezési lehetőség biztosításával 

életkorának és fejlettségének megfelelően alakítsák ki, 

Gyermek felügyeletének a nevelési-oktatási intézményben ki kell terjednie: a 

gyermek testi épségének megóvására, az erkölcsi védelméről való gondoskodásra, a 

nevelési-oktatási intézménybe történő belépéstől a nevelési-oktatási intézmény 

jogszerű elhagyásáig terjedő időben is, a pedagógiai program részeként kötelező, a 

nevelési-oktatási intézményen kívül tartott foglalkozások, programok ideje alatt is 
Érkezés, hazavitel 

 
NKT. 46. § (3) 

 

 

 
EMMI-rendelet 3.§ (7) 

 

A gyermek személyiségi jogait, családi élethez és magánélethez való jogát a nevelési-

oktatási intézmény tiszteletben tartsa, e jogának gyakorlása azonban nem korlátozhat 

másokat ugyanezen jogainak érvényesítésében, valamint a művelődéshez való jog 

érvényesítéséhez szükséges feltételek megteremtését, fenntartását, ( előadásokon 

való részvétel) 

 

Az óvodában a napirendet úgy kell kialakítani, hogy a szülők – a házirendben 

meghatározottak szerint – gyermeküket az óvodai tevékenység zavarása nélkül 

behozhassák és hazavihessék. 

(a szülő minden esetben írásos tájékoztatást ad arról, hogy ki viheti el a 

gyermekek az intézményből, abban az esetben is, ha a gyermek egyedül jár az 

intézményben meghatározza mikor induljon haza a gyermek az intézményből) 
A gyermekek ruházata az 

óvodában 

 

Az intézmény szabályainak megfelelően A gyermek megjelenése, tiszta, rendezett, ápolt legyen. 

  A ruhák mérete a gyermeknek megfelelően biztosítsa, a mindennapi 

komfortérzetét. 

 Az időnek megfelelően rétegesen öltözködjenek.  

 Az elhasználódott ruhaneműket folyamatosan pótolják a szülők. 

 
A gyermek távolmaradásának, 

mulasztásának igazolására 

vonatkozó előírások 

 

EMMI-rendelet 5. § (1) 

 
 

 

A nevelési-oktatási intézmény házirendjében kell szabályozni: 

- Azt, hogy a gyermek, ismét egészséges és látogathatja a nevelési-oktatási 

intézményt, részt vehet a foglalkozásokon, orvosnak kell igazolnia. Az igazolásnak 

tartalmaznia kell a betegség miatt bekövetkezett távollét pontos időtartamát is. 



EMMI-rendelet 51. § (1) 

 
 

A mulasztást igazoltnak kell tekinteni, ha 

a) a szülő előzetesen bejelentette az óvónőnek, hogy gyermekét nem viszi el az 

óvodába, 

c) a gyermek, a tanuló beteg volt, és azt a házirendben meghatározottak szerint 

igazolja, 

d) a gyermek, a tanuló hatósági intézkedés vagy egyéb alapos indok miatt nem tudott 

kötelezettségének eleget tenni. 

 Ha a gyermek, a tanuló távolmaradását nem igazolják, a mulasztás igazolatlan. 

 Ha a gyermek a közoktatási törvény 24. § (3) bekezdése alapján vesz részt óvodai 

nevelésben, és egy nevelési évben igazolatlanul tíz napnál többet mulaszt, 

továbbá, 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 – óvodás 

gyermek esetében az annak tényleges tartózkodási helye szerint illetékes általános 

szabálysértési hatóságot és a jegyzőt értesíti 
A gyermekekkel kapcsolatos 

egészségügyi szabályok 

 

EMMI-rendelet 51. § (1) 

 
A beteg gyermek, az orvos által meghatározott időszakban nem látogathatja a 

nevelési-oktatási intézményt. Ha a pedagógus megítélése szerint a gyermek beteg, 

gondoskodik a többi gyermektől, való elkülönítéséről, és kiskorú gyermek,  

esetén a lehető legrövidebb időn belül értesíti a gyermek, a tanuló szüleit. Azt, 

hogy a gyermek, ismét egészséges és látogathatja a nevelési-oktatási intézményt, 

részt vehet a foglalkozásokon, orvosnak kell igazolnia. Az igazolásnak tartalmaznia 

kell a betegség miatt bekövetkezett távollét pontos időtartamát is.  

Lázas, köhögő, hasmenéses gyermeket nem fogad az intézmény. Lázzal járó 

megbetegedésből való kigyógyulást minden esetben orvosi igazolást kell 

bemutatni. 
Az étkezés rendje 

 
GYVT. törvény 151. § 

 
 A gyermekétkeztetés szabályait kell alkalmazni az óvodában, ha a szülő (törvényes 

képviselő) eltérően nem rendelkezik, a települési önkormányzat az általa fenntartott 

óvodában, a gyermekek és a tanulók számára az óvodai nevelési napokon biztosítja a 

déli meleg főétkezést és két további étkezést. 
Az étkezésidíj-befizetés, -

visszafizetés rendje 

 

EMMI-rendelet 5. § (1) 

GYVT. törvény 151. §. 

 
328/2011. (XII. 29.) kormányrendelet 

 

A térítési díj befizetésére, visszafizetésére vonatkozó rendelkezéseket 

 Ha a gyermekétkeztetést a települési önkormányzat biztosítja, úgy az intézményi 

térítési díjat a települési önkormányzat állapítja meg. 

 Ha a fenntartó eltérően nem rendelkezik, a személyi térítési díjat 

gyermekétkeztetésnél legfeljebb egyhavi időtartamra előre, a gyermekek 

napközbeni ellátásának igénybevétele esetén legfeljebb egy havi időtartamra előre 

kell a szülőknek megfizetni. 

 A személyi térítési díjat az igénybevétel napjától havonként – ha a települési 



önkormányzat vagy a megállapodás másként nem rendelkezik – a tárgyhónap 10. 

napjáig, kell befizetni az ellátást nyújtó intézmény elszámolási számlájára, 

Intézményben, minden esetben kézpénzfizetési számla ellenében. 

 A gyermekétkeztetés személyi térítési díjának előre történő megfizetése esetén, ha 

az adott hónapra fizetendő térítési díj összege kevesebb, mint a már befizetett 

összeg, úgy a többletet a következő fizetés alkalmával be kell számítani, vagy vissza 

kell fizetni. Ha a fizetendő személyi térítési díj összege növekszik, a befizetett és a 

ténylegesen fizetendő összeg különbözetét visszamenőleg kell megfizetni. 

Az intézmény vezetője ellenőrzi, hogy a megállapított térítési díj befizetése 

havonként megtörténik-e. Ha a kötelezett a befizetést elmulasztotta, az 

intézményvezető 15 napos határidő megjelölésével a fizetésre kötelezett személyt 

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 térítési díj meg nem fizetése óvodai jogviszony megszüntetését vonja maga után. 
Az étkezések lemondása 

 
328/2011. (XII. 29.) kormányrendelet 

 
 Ha a gyermekétkeztetést betegség vagy más ok miatt a jogosult nem kívánja 

igénybe venni, a távolmaradást az intézmény vezetőjénél be kell jelenteni. Ha az 

intézmény házirendje vagy az étkeztetésre vonatkozó szabályzata kedvezőbben nem 

rendelkezik, a bejelentést követő naptól a kötelezett a távolmaradás idejére mentesül 

a gyermekétkeztetésért fizetendő térítési díj fizetésének kötelezettsége alól. 

(bejelentés minden nap 7 óráig lehetséges, az időn túli jelentést már az napra 

nem tudjuk figyelembe venni) 
Étkezési kedvezmény 

igénybevétele 

 

NKT. 46.§ (4) 

 
GYVT. törvény 14. § 

GYVT. törvény 15. § 

 

 
GYVT. törvény 151. § 

 

 

 
GYVT. törvény 151. § 

 

A gyermek joga, hogy a nevelési-oktatási intézményben, családja anyagi helyzetétől 

függően, külön jogszabályban meghatározott esetekben kérelmére térítésmentes 

vagy kedvezményes étkezésben részesülőn. 

. 

 Gyermekétkeztetés esetén:  

1, a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő óvodás gyermek után az 

intézményi térítési díj 100%-át, 

2, három- vagy többgyermekes családoknál gyermekenként az intézményi térítési díj 

50%-át, 

3, tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek, tanuló után az intézményi térítési díj 

50%-át, kedvezményként kell biztosítani.. 

Normatív kedvezmény megállapításához közös háztartásban élőként kell figyelembe 

venni 
Otthonról hozott étel 

fogyasztása 

 

Az intézmény szabályainak megfelelően Az intézménybe a gyermek élelmiszert nem hozhat be külön fogyasztásra. 

Zöldséget és gyümölcsöt csak a 21 napos várakozás után, termelői 

nyilatkozattal, lehet az intézménybe hozni fogyasztásra. 



A köszöntések alkalmával csak üzletben vásárolt élelmiszereket lehet kínálni. 
A szociális támogatás 

megállapításának és 

felosztásának elvei 

 

EMMI-rendelet 5. § (1) c) 

GYVT. törvény 151. § (9) 

 

A szociális támogatás megállapításának és felosztásának elveit, az elosztás rendjét, 

a gyermek lakóhelye szerint illetékes önkormányzat, a gyermek egyéni rászorultsága 

alapján további gyermekenkénti kedvezményt állapíthat meg az óvoda vezetővel 

közösen. 
Közösségi élet szabályai 

 
NKT. 46. § (3) 

 
Biztosítjuk a gyermek személyiségi jogait, különösen személyiségének szabad 

kibontakoztatásához való jogát, önrendelkezési jogát, cselekvési szabadságát. 

Azonban nem korlátozhat másokat ugyanezen jogainak érvényesítésében, továbbá 

nem veszélyeztetheti a saját és társai, a nevelési-oktatási intézmény alkalmazottai 

egészségét, testi épségét, valamint a művelődéshez való jog érvényesítéséhez 

szükséges feltételek megteremtését, fenntartását, 
A gyermekek által bevihető 

dolgok korlátozása, szabályozása 

 

NKT. 25. § (3) 

 
A házirend előírhatja az óvodába a gyermekek által bevitt dolgok megőrzőben 

(kijelölt hely), öltözőben való elhelyezését vagy a bevitel bejelentését.  

Otthoni játékok, értékek, márkás ruhák, elektromos eszközökben a 

bekövetkezett kárért a nevelési-oktatási intézmény nem felel. 
Károkozás 

 
NKT. 59. § (3) 

 
Az óvoda a gyermeknek az óvodai elhelyezéssel okozott kárért vétkességére tekintet 

nélkül, teljes mértékben felel. A kártérítésre a Ptk. rendelkezéseit kell alkalmazni 

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. 

A szülő köteles megtéríteni a kárt ha azt gyermeke okozta. 
A szülői jogok és kötelességek és 

ezek képviselete 

 

NKT.72. § 

 
NKT. 72. § 

 

A szülő kötelessége:- 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 nevelésében való részvételét, tankötelezettségének 

teljesítését. Tiszteletben tartsa az óvoda vezetői , pedagógusai, alkalmazottai 

emberi méltóságát és jogait,tiszteletet tanúsítson irántuk. 

 A szülő joga, kezdeményezze szülői szervezet, óvodaszék, létrehozását, és annak 

munkájában, továbbá a szülői képviselők megválasztásában, mint választó, és mint 

megválasztható személy részt vegyen, 

Írásbeli javaslatát a nevelési-oktatási intézmény vezetője, a nevelőtestület, az 

óvodaszék, a pedagógus megvizsgálja, és arra a megkereséstől számított tizenöt 

napon belül az óvodaszéktől legkésőbb a tizenötödik napot követő első ülésen 

érdemi választ kapjon, 

Személyesen vagy képviselői útján - jogszabályban meghatározottak szerint – részt 

vegyen az érdekeit érintő döntések meghozatalában, 



A család és az óvoda közös 

nevelési elveinek kialakítása 

 

 Következetesség, határok kijelölése, rendszeresség, egységesség, együttműködés, 

kölcsönös bizalom,  

A tájékozódás joga 

 
EMMI-rendelet 82. § (4) 

 

 
NKT. 42. § (2) 

 

 A házirend egy példányát az óvodába, történő beiratkozáskor a szülőnek, a 

tanulónak át kell adni, továbbá annak érdemi változása esetén arról a szülőt, a tanulót 

tájékoztatni kell. 

 A  gyermek szülőjével minden, a gyermekével összefüggő adat közölhető, kivéve ha 

az adat közlése súlyosan sértené a gyermek testi, értelmi vagy erkölcsi fejlődését. 

 

Kapcsolattartás, együttműködés lehetőségei a nevelőkkel 

 

Szülői értekezlet 

 
Az intézményben minden tanévben 4 

alkalommal van szülői értekezlet. 

(augusztusban, októberben, januárban, 

áprilisban) 

A szülő joga: 

- hogy részt vesz vagy sem. 

- véleményt alkosson és meghallgassa más véleményét 

- ötleteivel segítse a pedagógusok munkáját. 

Fogadóóra 

 
NKT 72. § (5) 

 
A gyermeke fejlődéséről, magaviseletéről, tanulmányi előmeneteléről rendszeresen 

részletes és érdemi tájékoztatást, neveléséhez tanácsokat, segítséget kaphat a szülő  

Minden hónap első hétfőjén 8-13-ig a vezetőtől és az óvónőtől. Rendkívüli 

esetekben szükség szerint, úgy, hogy a napirendet ne zavarja. 

 
Nyílt nap 

Játszódélutánok, közös 

rendezvények 

 

NKT 72. § (5) 

 
A szülő évente kétszer a nevelési-oktatási intézmény vezetője vagy a pedagógus 

hozzájárulásával részt vehet a foglalkozásokon. 

Adventi készülődés- vásár szervezése, Karácsonyi ünneplés, Farsangolás, Anyák 

napja, Ballagás, Kirándulás 

 
Pedagógiai munka az óvodában 

 
Saját pedagógiai program Az intézményben a nevelés alapvető keretét az egészséges életmódra nevelés, az 

érzelmi nevelés, az anyanyelvi-. értelmi nevelés megtervezése képezi. Mind ezt  

a mozgásba ágyazottan, játékosan folyamatos kommunikációval kísérve. 
A gyermekek jutalmazásának 

elvei és formái 

 

EMMI-rendelet 5. § (1) 

NKT. 58. § (1) 

 

A gyermeket, a tőle elvárhatónál jobb teljesítményéért az intézmény 

házirendjében foglaltak szerint jutalmazni kell. 

A gyermekek jutalmazásának elveit és formáit: 

Elvünk: a jutalomért teljesítmény , egészséget nem károsító 

Formái: metakommunikáció (mosoly, kacsintás, intés stb.) 

             közös megtapsolás, egy rajz 
A fegyelmező intézkedések 

formái és alkalmazásának elvei 

 

EMMI-rendelet 5. § (1) 

NKT. 46. § (2) 

GYVT. törvény 6. §. (5) 

A gyermeknek joga van emberi méltósága tiszteletben tartásához, a 

bántalmazással - fizikai, szexuális vagy lelki erőszakkal -, az elhanyagolással és 

az információs ártalommal szembeni védelemhez. A  gyermek nem vethető alá 



 kínzásnak, testi fenyítésnek és más kegyetlen, embertelen vagy megalázó 

büntetésnek, illetve bánásmódnak.  
A fegyelmező intézkedések formái és alkalmazásának elvei 

A legfőbb elvünk az egymás közötti konfliktus kezelés, szükség szerinti 

beleavatkozás figyelem elterelésével.  
Óvodából való kizárás 

 
NKT. 37. § 

 
 A fenntartó jár el, és hoz másodfokú dönt. 

okai : térítési díjtartozás 

          igazolatlan hiányzás 

         magatartási problémák 
Az óvodai helyiségek, eszközök, 

udvar használatának rendje 
 Az óvodai épületének helyiségeit, eszközeit, az udvarát csak akkor használhatják, ha 

ott az intézményben dolgozók közül valaki jelen van. A bezárt épületbe és udvaron 

felügyelet nélkül nem lehet tartózkodni. 
Krónikus betegség esetében az 

eljárás 
 pipa használata, asztmás gyerekeknél, 

Rendszeres egészségügyi 

felügyelet, ellátás rendje 

 

EMMI-rendelet 129. § (1) 

 

 

NKT. 25. § (5) 

Az egészséges életmódra vonatkozó támogató intézményi munkarendben és 

házirendben előírt szabályok betartása az intézményben mindenki számára kötelező. 

 A nevelési-oktatási intézménynek gondoskodnia kell a rábízott gyermekek 

felügyeletéről, a nevelés és oktatás egészséges és biztonságos feltételeinek 

megteremtéséről, a gyermeke rendszeres egészségügyi vizsgálatának 

megszervezéséről  

Szűrések: fogászati, fejtetvesség, logopédiai, ortopédiai 

intézmény orvosa:dr. Vámos Julianna, Védőnő: Szabó Lászlóné 
A gyermek megfelelő ruházata 

 
 Váltóruha folyamatos pótlása szükséges. Torna felszerelés, zárt cipő a tornához 

a baleset elkerülése érdekében szükséges. 

(nem szivacs papucs) 
Egyéb, az intézmény 

biztonságát garantáló szabályok 

(bejárat zárása, idegenek 

épületben tartózkodása, 

dohányzás tilalma stb.) 

 Az intézményben és a hozzá tartozó területek 5 méteres körzetében dohányozni 

tilos! 

A bejárati ajtót egész nap során zárjuk. 

Idegenek csak felnőtt kíséretével  jöhetnek az intézménybe, annyi ideig amíg az 

ügyében eljárunk! 

Reklámjellegű anyagok 

kihelyezésének rendje 

 

NKT. 24. § (3) A nevelési-oktatási intézmény helyiségeiben, területén párt, politikai célú mozgalom 

vagy párthoz kötődő szervezet nem működhet, továbbá az alatt az idő alatt, amíg az 

óvoda ellátja a gyermekek felügyeletét, párt vagy párthoz kötődő szervezettel 

kapcsolatba hozható politikai célú tevékenység nem folytatható. 
Szolgáltatás 

 
VHR. 36. § (1) A nevelési-oktatási intézményben a pedagógiai programhoz nem kapcsolódó nevelés 

és oktatás, valamint az ezzel összefüggő más szolgáltatás, csak pedagógus 

felügyelete alatt szervezhető. 



 
Minden egyéb, amit az óvoda 

fontosnak tart a házirendben 

szabályozni 

  Az üzenő füzetben minden információt rögzítünk, amit minden 

alkalommal a szülő aláírásával igazol vissza. 

 

3. A házirend legitimálása 

 

A házirend nyilvánosságra hozatala A házirend a faliújságon megtekinthető. 

 

 A házirend hatályba lépése. Az elfogadás napján, illetve a módosításokat követően minden nevelési év kezdetekor.  

A házirend az óvoda dolgozóira és a szülőkre egyaránt kötelező érvényű. 

 

A házirend felülvizsgálati rendje:  

 

 

Jogszabályi és egyéb változások alkalmával minden nevelési éve kezdete előtt. 
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A házirenddel egyetértünk: 

 

 

                                                                                 Takácsné Soós Borbála 

                                                                                       SZ.SZ. 

 

 

A házirenddel egyetértünk: Tóth Krisztina, Sülyi Lászlóné, Tóth Ágota Krisztina 

 


