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Általános információk az óvodáról 

Az óvoda fenntartója: Székesfehérvári Egyházmegyei Hivatal 

A fenntartó címe: Székesfehérvár, Városház tér 5. 

Az intézmény neve: Szent Imre Általános Iskola és Óvoda 

Az intézmény címe: Székesfehérvár, Budai út 4. 

Az intézményegység neve:  Szent Imre Óvoda 

Az óvoda vezetőjének fogadóórája: kedd 8.00–14.00 óráig 

Az óvoda telefon/fax száma: 06-22/312-367 

Az intézmény honlapja: www.szentimreiskolaovoda.hu 

Az intézmény e-mail címe: szentimre.szfvar@gmail.com 

Az óvodai nevelés anyanyelve: magyar 

A nevelési év rendje 

A nevelési év: szeptember 1-től augusztus 31-ig tart. 

Az oktatási év: szeptember 1-jétől május 31-ig tart. 

Az óvoda június 1-től augusztus 31-ig nyári napirend szerint üzemel. 

Nyári zárás: Az óvoda nyári időszakban 5 hétig zárva tart, melynek pontos időpontjáról 

legkésőbb február 15.-ig a szülőket az intézmény az óvodai hirdetőtáblán tájékoztatja. 

A téli szünet: a nevelési év elején meghatározott időpontban. 

Nevelés nélküli munkanapok: Egy nevelési évben öt nap lehet, melynek időpontjáról a szülők 

legalább hét nappal előbb írásban értesülnek. Felhasználás elvei: alkalmazotti értekezlet, 

működési kérdések, szakmai továbbképzés, stb. 

Összevont csoportok működnek: június 2. hetétől a nevelési év végéig 

Összevont csoportok működhetnek: jelentősebb létszámcsökkenés, iskolai szünetek alatt 

pedagógus hiányzása miatt. 

Ügyelet meghirdetése esetén 10 fő igény alatt nem áll módunkban az óvodát üzemeltetni.  

 

Az intézmény pontos nyitva tartása 

Az óvoda nyitva tartása: 6.00–17.00 óráig. 

7.30 óráig összevont csoportban gyülekeznek a gyermekek. Az érkező óvónők a gyermekekkel 

elvonulnak a csoportszobákba és a gyülekezés 8.15 óráig tart. 

Délután 16.00–17.00 óráig szintén összevont csoportban tevékenykednek a gyermekek. 

 

Mikor veheti igénybe a gyermek az óvodát (Köznevelési tv. 8§)  

– Felvehető minden harmadik évét betöltött gyermek Székesfehérvár város közigazgatási 

területéről és vonzáskörzetéből. 

– Az óvodát a gyermek igénybe veheti harmadik életév betöltésétől a tankötelezettség 

kezdetéig, abban a nevelési évben, melynek aug.31. napjáig a hatodik életévét betölti, 

legkésőbb az azt követő évben. 

– Ha a gyermek egészséges. 

– Ha a szülő az étkezési térítési díjat befizette. 

 

  

http://www.szentimreiskolaovoda.hu/
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Az óvodai felvétel, átvétel rendje (Köznevelési tv. 49§, EMMI rend.18.§)  

– A gyermek és szülei számára nyílt napokon lehetőséget biztosítunk arra, hogy 

megismerkedhessenek óvodánk életével, a gyermekekkel és az óvónőkkel.  

– Az óvodai beíratás a felvételi és előjegyzési naplóban a fenntartóval egyetértésben, 

a kijelölt beíratási időszakban, két napon át történik  

8.00–17.00 óráig.  

– Az előjegyzés és a beiratkozás, a gyermek és szülei személyes megjelenésével történik. 

– Beiratkozáskor bemutatni szükséges a gyermek személyazonosságára alkalmas, a 

gyermek nevére kiállított személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolványt, 

valamint a gyermek egészségét, fejlettségét bizonyító háziorvosi igazolást. 

– Óvodába járás előtt történik a gyermekre vonatkozó információk rögzítése, amit a 

szülők tájékoztatása előz meg. 

– A beiratkozás folyamatos, a felvétel a csoportlétszám függvényében történik. 

– A felvételről, átvételről, a csoportba való beosztásról az óvodavezető az igazgató 

egyetértésével dönt. 

– A beiratkozás hivatalos átjelentkezés útján is történhet, ha a gyermek óvodai 

jogviszonnyal rendelkezik, melynek nyomtatványát az óvodavezetők töltik ki és küldik 

meg kölcsönösen egymásnak.  

A beiskolázással kapcsolatos információk és teendők: 

 Tanköteles korú az a kisgyermek, aki augusztus 31.-ig betölti a hatodik életévét. A szülő 

kérésére az a kisgyermek is beiskolázható, aki december 31-ig tölti be hatodik életévét. 

 A beiskolázás a gyermekek egyéni fejlettségét veszi figyelembe, így lehetőség van rá, hogy 

a hatodik évét betöltő kisgyermek még egy évet maradjon óvodában. Ehhez szükség van a 

közös megegyezésre óvoda és a szülők között, illetve a Rehabilitációs és Szakértői 

Bizottság javaslatára.  

 A beiskolázáshoz az óvoda kiállítja az Óvodai szakvéleményt, melyet el kell vinni az iskolai 

beiratkozásra, abban az esetben is, ha a kisgyermek még marad egy évet az óvodában. 

 A beiskolázással kapcsolatban bővebb tájékoztatást adunk a nagycsoportos szülők számára 

szervezett szülői értekezleten. 

 

A gyermekek kötelességei és jogai (Köznevelési törvény 45. -47.§)  

– Minden gyermek köteles az intézményes nevelés-oktatásban részt venni. 

– A gyermek joga, hogy emberi méltóságát, személyiségi jogait, cselekvési szabadságát 

és magánélethez való jogát az óvoda tiszteletben tartsa, e jogának gyakorlása közben 

azonban nem veszélyeztetheti saját, illetve társai, az óvoda alkalmazottainak 

egészségét, testi épségét. Viselkedésével nem korlátozhatja a többiek művelődéshez, 

fejlődéséhez való jogát. 

– A nevelési és oktatási intézményben, biztonságban és egészséges környezetben 

neveljék, oktassák. Óvodai napirendjét életkorának megfelelően alakítsák ki (játékidő, 

pihenőidő, étkezés, testmozgás). Biztonsága érdekében az óvodában tartózkodása alatt 

végig pedagógus felügyelete alatt áll. 

– A gyermek joga, hogy képességeinek, érdeklődésének, adottságainak megfelelő 

nevelésben, oktatásban részesüljön. Joga van megkülönböztetett ellátásban részesülni, 

szükség esetén pedagógiai szakszolgálathoz fordulni segítségért. 

– Joga, hogy családja anyagi helyzetétől függően kedvezményes étkezésben részesüljön. 

– Joga, hogy rendszeres egészségügyi felügyeletben és ellátásban részesüljön. 

– A gyermek az intézmény eszközeit (játékok, foglalkozási-, fejlesztőeszközök), 

berendezéseit, felszereléseit ingyenesen, de rendeltetésszerűen használhatja, arra 

vigyáznia kell. 

– A gyermek emberi méltóságának és személyiségének tiszteletben tartása érdekében nem 

vethető alá embertelen, megalázó büntetésnek, testi fenyítésnek, zaklatásnak. Ide 
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tartozik az étel erőltetése, a levegőzés megvonása is. A gyermeket közvetlen vagy 

közvetett hátrányos megkülönböztetés nem érheti. 

– A gyermek nevelése és oktatása az intézmény pedagógiai programja alapján történik. 

Biztosítani kell a napi foglalkozásokon a részvételt. 

– Életkorának és fejlettségének megfelelően vegyen részt saját környezetének és az általa 

használt játékok, eszközök rendben tartásában. 

– A sajátos nevelési igényű gyermeknek joga, hogy különleges gondozás keretében 

fejlesztő ellátásban részesüljön. 

A gyermekek ruházata az óvodában 

– A gyermek öltözködése a napi várható időjárásnak megfelelő tiszta, rendezett legyen. 

– Szobai, udvari váltóruha, cipő kiválasztása egészségi és kényelmi szempontok szerint 

történjék.  

– Minden ruhaneműt az arra kijelölt helyen, jellel ellátva kell tárolni (tornafelszerelést is). 

Amennyiben több gyermek használ egy öltözőrészt, a jobb helykihasználás érdekében 

csak a legfontosabbat lehet a zsákban tárolni. 

– Óvodai ünnepeinkről, azok idejéről, az ünneplés módjáról, ünnepi ruha 

szükségességéről (fekete-fehér ünneplő ruha) időben tájékoztatást kapnak a családok. 

A gyermekek étkeztetése az óvodában 

– Az óvoda területén a gyermek egyéni etetése otthonról hozott élelmiszerrel a többi 

gyermek előtt (csokoládé, cukorka…) nem etikus, valamint az óvoda tisztántartását 

(öltöző, folyosó) akadályozza. 

– A HACCP rendszer bevezetése miatt az óvoda területén rendezvényekre kizárólag 

kereskedelmi forgalomban kapható, csomagolt, szobahőmérsékleten tárolható, 

érvényes minőség megőrzési idővel rendelkező élelmiszer hozható be. 

– Cukrászsütemény csak a készítő által kibocsátott „tanúsítvánnyal” hozható be. 

– Az étkezések időpontjai: 

  reggeli: 8.00–9.00 óra között 

  tízórai:  gyümölcs 

  ebéd:  11.30–13.00 óra között 

  uzsonna: 14.30–15.00 óra között. 

– A kulturált étkezési szokások betartása (kérem, köszönöm…). 

– Az óvoda az élelmiszerekből ételmintát rak el, és az előírt ideig megőrzi. Kivéve: az 

egész csoport számára vitamin pótlására behozott zöldség, gyümölcs. 

– Az óvoda konyhájában csak a személyzet tartózkodhat. 

Az étkezési térítési díj befizetésének és lemondásának rendje 

– Az érvényben lévő pénzügyi rendeletek alapján alkalmazzuk az étkezési térítési díjak 

befizetését. 

– Étkezési térítési díjkedvezményre jogosultak: 100%-osan átvállalt: rendszeres 

gyermekvédelmi támogatásban részesülők; 50%-osan átvállalt: 3 és több gyermekes 

családban élők, tartósan beteg gyermek. 

– Az étkezési térítési díj bármely kedvezményre jogosító határozatát illetve megszűnését 

haladéktalanul jelentsék és mutassák be. Három és többgyermekes családoktól évente 

két alkalommal (szept., jan.) igazolást kérünk, legmegfelelőbb a Magyar Államkincstár 

által kiadott irat.  

– Minden távolmaradást – a térítési díj jóváírása miatt is – előre be kell jelenteni a 

csoportos óvónőnek. A hiányzás első két napján a térítési díjat fizeti a szülő, kivéve, ha 

hiányzást előtte bejelenti. 

– Az étkezési díjak befizetése előre jelzett időpontban 700–900 óráig, illetve 1430–1700 

óráig történik. Az étkezési díjak befizetése minden esetben az intézmény pénzügyi 

előadójánál történik, az óvoda dolgozói nem vehetnek át étkezési befizetési borítékot! 
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– A térítési díjakkal kapcsolatos észrevételeiket az intézmény pénzügyi előadójával lehet 

megbeszélni.  

– Jelentős térítési díjhátralék esetén kétszeri felszólítás után a gyermeket – kivéve, ha 

ötödik életévét betöltötte – törölni kell az óvodások névsorából, és gyermekvédelmi 

intézkedést von maga után. 

– Indokolt esetben (pl: elköltözés), az intézmény igazgatója engedélyezheti a térítési díj 

visszafizetését, melynek átvételét a szülő aláírásával igazol. 

 

Térítésmentesen biztosított ellátások: 

– Óvodai foglalkozás 

– Beilleszkedési, tanulási és magatartási nehézségekkel küzdő, gyermekek számára 

szervezett felzárkóztató foglalkozás. 

– Gyermekek egészségfejlesztése (rendszeres egészségügyi felügyelet külső 

szolgáltatóval, megállapodás alapján).  

 

A gyermek mulasztásával kapcsolatos szabályok (EMMI r.24.-25.§) 

– A beteg gyermek, tanuló 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 a lehető legrövidebb időn belül 

értesíti a gyermek, 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 időszakát is. 

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

mulasztást igazoltnak kell tekinteni, ha a szülő előzetesen bejelentette az óvónőnek, 

hogy gyermekét nem viszi el az óvodába, a gyermek beteg volt, és azt igazolja. 

– Ha a távolmaradást, a visszatérést követően, három napon belül nem igazolják, a 

mulasztás igazolatlan.  

– Ha a gyermek egy nevelési évben tíz napnál többet mulaszt, az óvoda vezetője, az iskola 

igazgatója –értesíti óvodás gyermek esetében annak tényleges tartózkodási helye szerint 

illetékes jegyzőt és a gyermekjóléti szolgálatot. Megszűnik az óvodai elhelyezés, ha a 

gyermek az óvodából igazolatlanul tíznél több napot van távol. A gyermek óvodai 

jogviszonyának megszűnéséről az óvoda, írásban értesíti a gyermek állandó lakóhelye, 

ennek hiányában tartózkodási helye szerint illetékes települési önkormányzatot. 

– A gyermekeknek gyógyszert beadni, krémet használni az óvodában tilos. (Kivéve 

életmentő gyógyszer, melyről írásban köteles a szülő az óvónőt tájékoztatni!) 

– Fertőző betegség (rubeóla, bárányhimlő, skarlát, májgyulladás, tetű) esetén a szülőnek 

az óvoda felé bejelentési kötelezettsége van. Az intézmény pedig, a bejelentést követően 

fertőtlenítő takarítást végez. 

Egyéb szabályozások 

– A gyermekeket az óvodába érkezéskor a szülő minden esetben személyesen adja át az 

óvónőnek, egyébként, ha a gyermek valamilyen oknál fogva nem megy be a 

csoportszobába, az óvónő nem tud a gyermek jelenlétéről, így felelősséget sem vállalhat 

érte. 

– Kérjük, hogy lehetőleg reggel 815-ig érkezzenek meg a gyermekekkel, (kivéve a torna 

foglalkozások napját, ezen a napon 800-ig), hogy legyen idejük kényelmesen, kulturáltan 

megreggelizni, és kijátszani magukat! 

– A délutáni uzsonna 1500-ig tart 

– Az óvodából a gyermek idegennek vagy 14 éven aluli testvérnek csak a szülő írásbeli 

kérelme alapján adható ki. 

– Törekedjenek a szülők arra, hogy a gyermekeik 10 óránál többet ne töltsenek az 

óvodában.  

– A nap folyamán az óvónővel való egyeztetés alapján vihető el a gyermek. 
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– Elvált szülők esetén a gyermeket az a szülő viheti el, akinél a gyermek elhelyezéséről 

jogerős bírói végzés van. Kérjük, hogy az egyedülálló szülő írásban nyilatkozzon, ki 

viheti el a gyermeket! 

– A gyermek érkezésekor a hozzátartozók ne lépjenek be a csoportszobába, csak kivételes 

alkalmakkor, akkor is benti cipőben vagy papucsban (nyílt nap). 

– A gyermekmosdókba csak a gyermekek és az óvodai dolgozók léphetnek be! 

– A gyermek elvitelekor minden esetben (különösen az udvaron) szólni kell. Miután a 

szülő átvette az óvodapedagógustól a gyermeket, kérjük, ne tartózkodjanak tovább az 

óvoda területén, mert az óvodapedagógusok nem tudják átlátni a gyermekek sokaságát.  

– Az óvoda zárása után itt maradt kisgyermek szüleit megpróbáljuk telefonon elérni. 

Amennyiben kétszeri alkalommal fordul elő, hogy az óvoda zárásáig nem érkeznek meg 

a szülők, abban az esetben jelzéssel élünk a Gyermekjóléti Szolgálat felé. 

– Az óvoda területére – beleértve az udvart, és az óvoda kapujától számított 5 m-t – égő 

cigarettával belépni, illetve ott dohányozni nem szabad! Az Óvoda területén alkohol 

fogyasztása tilos! 

A család és az óvoda közös nevelési elveinek kialakítása 

– Katolikus óvodánknak feladata az elfogadó, védettséget nyújtó, szeretetteljes, örömteli 

légkör kialakítása. Célunk, hogy a gyermeket egymás közötti és a felnőttekkel való 

viszonyát is a szeretet jellemezze, a bizalom, a türelem, az önzetlenség, a megértés, az 

egymásra figyelés, a nagylelkűség, a jó szándék, a segítőkészség, az empátia és az 

együttérzés. Ezen törekvésünk sikerességének érdekében kérjük, hogy otthon is ezeket 

az alapelveket erősítsék gyermekeikben. 

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

kialakításában a megfelelő fórumokon aktívan részt vegyenek, ötleteikkel segítsék elő 

a közös gondolkodást. 

– Az együttműködésre alkalmas fórumok: 

  Szülői értekezletek 

  Játszódélutánok, nyílt napok, közös rendezvények, 

  Fogadóórák (vezetői, óvónői) 

  Az óvónővel való rövid, eseti megbeszélések. 

– Az óvónőket magánjellegű vagy hosszabb beszélgetésre kérjük, ne vonják el a 

csoporttól, mert balesetet idézhet elő és zavarja a nevelés-oktatás folyamatát. 

– A gyermekeikkel kapcsolatban információt csak a csoportos óvónőktől és az 

intézményegység - vezetőtől kérjenek. 

– Az óvoda egy csoportjához tartozó szülők csoport szülői szervezetet alkotnak. A csoport 

szülői munkaközösségek alkotják az óvoda Szülői Szervezetét. A Szülői Szervezetet a 

tanévnyitó értekezleten választják meg, a választmány munkaterv alapján dolgozik. A 

Szülői Szervezetnek egyetértési joga van. 

Pedagógiai munka az óvodában   

– Délelőtt folyamán, séták alkalmával ismerkedünk tágabb környezetünkkel, esetenként 

a közeli parkban, játszótéren tölti a csoport a szabadidőt! 

A gyermekek értékelésének rendje, szempontjai: 

– A gyermekek értékelését az óvodapedagógusok végzik a gyermekenként vezetett 

személyiség lapon és az egyéb megfigyelések alapján. Különös gondot igényel a 

tanköteles korúak esete. Minden gyermek szülőjével egyenként elbeszélgetnek az 

óvónők az iskolára való felkészültségről. 

– Minden nagycsoportos gyermekről óvodai szakvélemény kerül kiállításra. Ha a 

kisgyermek további óvodai nevelése indokolt, határozatban kerül rögzítésre. Kérdéses 

esetben kérni kell a szakértői bizottság iskolaérettségi vizsgálatát. Ebben az esetben az 

óvodai szakvéleményhez csatolni kell a szakértői bizottság írásbeli véleményét. 
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Az óvoda napirendje: 

Időtartam  Tevékenység 

6.00-11.30  Szabad játék és szabadidős tevékenység a csoportszobában vagy a 

szabadban,  

 Mindennapos testnevelés vagy kötelező testnevelés (teremben, torna-

teremben, vagy a szabadban) 

 Gondozási feladatok (tisztálkodás, étkezés, öltözködés)  

 Hitre nevelés, az elcsendesedés feltételeinek megteremtése 

 Szabad játék, párhuzamosan tervezett differenciált tevékenység a 

csoportszobában vagy a szabadban 

 Tevékenységbe ágyazott, a gyermekek egyéni képességeihez igazodó 

műveltségtartalmak közvetítése, tevékenységekben megvalósuló tanulás 

 Heti rendnek megfelelően, naponta változóan differenciálva: 

- Ismerkedés a teremtett világgal, megfigyelések végzése spontán és   

 szervezett formában      

      - Vers, mese  

      - Ének, zene, énekes játék  

      - Rajzolás, mintázás, kézimunka 

      - Mozgás  

      - A külső világ tevékeny megismerése, matematikai tartalmú   

       tapasztalatok szerzése  

 Az egészséges életmódot erősítő egyéb tevékenység a szabad levegőn 

11.30-14.30  Öltözködés, testápolás, ebéd előtti előkészületek 

 Étkezési ima, ebéd 

 Testápolás, terem előkészítése a pihenéshez 

 Pihenés előtti beszélgetés, lelki percek, mese, ének 

 Pihenés egyéni szükségletnek megfelelően 

14.30-17.00  Ébredés, testápolás, uzsonna 

 Szabad játék, párhuzamosan végezhető tevékenység a teremben vagy a 

szabadban, az évszaktól függően, a szülők érkezéséig 

Az óvodai gyermek- és ifjúságvédelem, baleset megelőzés 

– Óvodánk gyermekvédelmi felelőse ellátja a gyermek- és ifjúságvédelemmel 

kapcsolatos feladatokat. 

– Fogadóórája: Az óvoda épületében minden szerdán 13.00–14.30 óráig vagy előre 

egyeztetett időpontban. 

– Kiemelten hangsúlyozott a gyermekek fejlődését hátráltató körülmények feltárására, a 

segítségadás módjainak megtalálására.  

– A gyermekvédelmi szempontból veszélyeztetett, hátrányos helyzetű és nehezen 

nevelhető gyermekek kiszűrésének formái:  

– A veszélyeztetettségi okok felmérése, a családi körülmények megismerése, 

figyelemmel kísérése után – a lehetőségek figyelembevételével – segítségadás a 

gyermek veszélyeztetettségének megelőzésében, megszüntetésében, az 

esélyegyenlőség biztosításában  

– Szükség szerint családlátogatás végzése fogadóóra tartás, együttműködés a családdal  

– Kapcsolattartás a megfelelő gyámügyi szervekkel: Nevelési Tanácsadóval, Szakértői 

Bizottsággal, Gyermekjóléti Szolgálattal, Családsegítő Szolgálattal, orvossal, 

védőnővel.  

– Segítő közreműködés a segélyek javaslattételénél, térítési díj csökkentés odaítélésének 

kérelmezésében, szociális ügyek intézésében, környezettanulmányok készítésében. 

– Kérjük az óvoda területén is tartsák és tartassák be gyermekükkel az alapvető 

balesetvédelmi szabályokat. 
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– Az udvari játékokat rendeltetésének megfelelően használják. 

– Az ajtókat (udvar, folyosó) szíveskedjenek bereteszelni 

– Az emeleti függő folyosón gyermek nem közlekedhet. 

 

A gyermekek számára behozható tárgyak 
– Lehetőséget biztosítunk arra, hogy a nevelési elvekkel összhangban a gyermekek 

behozhatják kedvenc játékukat.  

– A gyermek által behozott tárgyakat óvodapedagógussal megbeszélt helyen lehet tárolni. 

– A gyermek óvodába hozott értéktárgyaiért (nyaklánc, fülbevaló, karkötő), azok 

megőrzéséért, eltűnésért az óvoda felelősséget nem vállal! Balesetveszély miatt, kérjük, 

ezeket szíveskedjenek mellőzni. 

– Az óvodai élet gyakorlásához nem szükséges eszközök, agresszív játékra ösztönző 

tárgyak behozatala tilos (kard, fegyver, harci eszközök, különböző játékeszközök)! 

– Az óvodába behozott tárgyak sérülhetnek, elkeveredhetnek, ezért belátásuk szerint 

döntsenek behozatalukról. 

– Az intézmény a bekövetkezett károkért nem vállal felelősséget.  

 

A szülő kötelességei, jogai (Köznevelési törvény 72.§) 

– 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. 

– Tartsa tiszteletben 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. 

– Ha a gyermek, óvodáztatási támogatásra jogosult, gyermekének naponta legalább 6 órát 

az óvodában kell tartózkodnia. A kifizetés esedékességét megelőzően tájékoztatni kell 

a Jegyzőt az igazolt és igazolatlan napok számáról, vagy óvodai elhelyezés 

megszüntetéséről. 

– Napközben elérhető telefonszámában egyéb hivatalosan kezelt adatában bekövetkezett 

változásokat kérjük, haladéktalanul jelezze a csoportos óvónőnek. 

– A szülő joga, hogy gyermeke neveléséhez igénybe vegye a pedagógiai szakszolgálat 

intézményét. A szülő kötelessége, hogy gyermekével megjelenjen a nevelési tanácsadó 

vizsgálatán és biztosítsa a fejlesztő foglalkozásokon való részvételét, ha 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 megismerje a nevelési-oktatási intézmény pedagógiai 

programját, házirendjét, tájékoztatást kapjon az abban foglaltakról. 

– Gyermeke fejlődéséről, magaviseletéről évente legalább 2 alkalommal rendszeresen 

részletes és érdemi tájékoztatást, neveléséhez tanácsokat, segítséget kapjon. 

– 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 tizenötödik 

napot követő első ülésen érdemi választ kapjon. 

– A nevelési-oktatási intézmény vezetője vagy a pedagógus hozzájárulásával részt vegyen 

a foglalkozásokon. 
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– Személyesen vagy képviselői útján – jogszabályban meghatározottak szerint – részt 

vegyen az érdekeit érintő döntések meghozatalában. 

Egyéb biztonságot garantáló szabályok 

– Az óvoda főbejáratának nyitva tartása: 

  reggel:  6.00–8.30 óráig, 

  délben:  12.15–12.45 óráig, 

  délután: 14.45–17.00 óráig. 

– A vezetői utasítás az „idegenek” óvoda épületében való tartózkodásáról: 

  Az óvoda iránt érdeklődők: nyílt napokon; 

  A munkatársak hozzátartozói: rendkívüli esetben; 

  Ügynökök, árusok csak előzetes bejelentkezés alapján. 

– A vezető intézkedése a reklám jellegű anyagok elhelyezéséről: 

  A vezetői engedély megkérése után csakis az óvoda profiljával, 

  tevékenységével, működésével kapcsolatos, illetve azzal összefüggő anyagok 

  kerülhetnek ki az óvoda hirdetőtáblájára. 

Bombariadó, tűzriadó 

– Vészhelyzetben a mindenkor az óvodában tartózkodó vezető értesíti a rendőrséget és 

szükség esetén a tűzoltóságot, közben utasítást ad az óvoda kiürítésére. 

– A gyermekeket az ajtókon menekítik a közeli parkba, önkormányzathoz az 

óvodapedagógusok. 

– Ez idő alatt a dajkák összegyűjtik a gyermekek holmiját és utánuk viszik. 

– Tűzriadó esetén a tűz keletkezésétől függően azonnal kimenekítjük a gyermekeket, 

közben az intézményegység-vezető vagy az arra kijelölt személy értesíti a tűzoltókat. 

– A folyosókon lévő poroltókkal meg lehet kezdeni a tűz oltását a tűzriadó terv szerint 

kijelölt személyeknek, egyébként minden a tűzriadó terv szerint zajlik. A felnőttek a 

tűzriadó terv szerint járnak el. 

A házirend nyilvánosságra hozatala 

– A házirend valamennyi csoport faliújságján és az intézmény honlapján megtekinthető. 

– A házirendet minden új szülő megkapja, amelyet aláírásával igazol.    

A házirend hatályba lépése 

– Az elfogadás napján, illetve a módosításokat követően minden nevelési év kezdetekor. 

– A házirend az óvoda dolgozóira, gyermekekre és a szülőkre, hozzátartozókra egyaránt 

kötelező érvényű. 

– E szabályzat hatálya kiterjed a minden óvodában és azon kívül megtartandó programra, 

tevékenységre. 

A házirend felülvizsgálati rendje 

– Jogszabályi és egyéb változások alkalmával minden nevelési év kezdete előtt. 

– A házirendet az óvodavezető készíti el, kikéri a szülői szervezet véleményét, majd a 

nevelőtestület fogadja el. 

      

 

 

         Csák Lajos 

           igazgató 

 

Székesfehérvár, 2013. január 24. 

 


