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A házirend célja 

 

A szeretet szellemében az óvodai élet megszervezése. 

Az óvodás korú gyermek személyiségfejlesztéséhez igazodva megvalósuljon a katolikus keresztény 

óvodai nevelést. 

 

 

Hatálya 

 

Az óvoda házirendje kötelező érvényű az óvoda valamennyi dolgozójára, a gyerekekre és a 

törvényes képviselőjükre. A házirend szabályai nem vonatkoznak az intézményben ideiglenesen 

munkát végzőkre, vendégekre, látogatókra. 

 

 

Érvényességi területe 

 

Telephely:      Szent Rita Tagóvoda 

      3530 Miskolc Vörösmarty u. 24. 

      tel: +36- 70- 613 72 19 

      email: ovodavorosmarty@gmail.com 
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I.A tagintézmény adatai: 

 

 

 

Férőhelyek száma:     78 fő 

Csoportok száma:    3 

 

 

Az óvoda alkalmazottainak száma:  6 fő pedagógus 

      1 fő pedagógiai asszisztens 

      3 fő dajka 

      1 fő konyhai dolgozó 

 

 

Az intézmény igazgatója:   Csík Tibor 

A tagintézmény - óvodavezető:  Petrovics Rita Mária 

Gyermekvédelmi felelős:   Oroszné Varga Piroska  

 

 

 

Az óvoda jogállása: önálló gazdálkodású szervezet 
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 JOGSZABÁLYI HÁTTÉR: 

 

 2013. évi CCXLV. törvény egyes törvényeknek a gyermekek védelmének érdekében történő 

módosítása  

 2019. évi LXX. törvény a nemzeti köznevelésről szóló 2011 évi CXC. törvény módosításáról 

 363/2012 (XII.17.) Korm. rendelet az Óvodai Nevelés Országos Alapprogramjáról 

 20/2012 (VIII.31.) EMMI Rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről 

 1991. évi LXIV. törvény a gyermekek jogairól 

 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 

 az intézmény Alapító Okirata 

 az intézmény Szervezeti és Működési Szabályzata 

 Helyi Óvodai Nevelési Programunk 

 

 

 

 

A módosítások jogszabályi hátterei:  

 

-326/2013. (VIII.30.) Korm. rendelet 33/B. § (5)  

  

- Emberi Erőforrások Minisztériuma által kiadott intézkedési terv (3.verzió) a 2020/2021 

tanévre a köznevelési intézmények részére. 

  

 - új rendelkezés a tankötelezettség megkezdése alóli felmentésről  

 

 - a Családok támogatásáról szóló törvény 15.§ (1)/ a családi pótlék szüneteltetéséről.  

 

 Az óvoda a köznevelési törvény Nkt. 25.§ (4) bekezdés, valamint a  

 

20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 5.§ (1) alapján módosította a házirendjét. 
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I. Az óvodai beiratkozás és egyéb tudnivalók 

 

1. Az óvodába való felvétel rendje 

 

2014. szeptember 01-jétől 3 éves kortól kötelező óvodába járást ír elő a Nemzeti Köznevelési 

Törvény. 

NKt.8.§ 

(2) „A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, 

a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson vesz részt.”   A 

kötelező óvodába járás 2014. szeptember 01-től hatályos, azokra a gyermekekre 

vonatkozik, akik betöltötték 3. életévüket tárgyév augusztus 31-ig. Azok a gyermekek, akik 

tárgyév augusztus 31-ig betöltik 2,5 életévüket és megfelelnek az óvodába járás feltételeinek, 

felvehetők a szabad helyek függvényében. Az NKt.8.§ 2. bekezdése alapján „A jegyző – az 

egyházi és magán fenntartású intézmények esetében a fenntartó – a szülő kérelmére és az 

óvodavezető, valamint a védőnő egyetértésével, a gyermek jogos érdekét szem előtt tartva, az 

negyedik életév betöltéséig felmentést adhat a kötelező óvodai nevelésben való részvétel 

alól, ha a gyermek családi körülményei, sajátos helyzete indokolja.” 

 

 A szülők számára igyekszünk lehetőséget teremteni óvodánk minél alaposabb megismerésére. 

Ennek formái: nyílt nap, közös ünnepségek, barkácsdélután. 

 A gyermek számára lehetőséget biztosítunk, hogy megismerkedhessen óvodánk életével, a 

gyerekekkel és az óvónőkkel, bekapcsolódhasson tevékenységükbe. 

 Minden szülőt partnerének tekinti óvodánk, s kölcsönös őszinteséggel és segítő szándékkal 

mindent elkövetünk óvodánk és benne gyermekeink minél jobb ellátásáért. 

 A beiratkozás, a gyermek és szülei személyes megjelenésével történik, a gyermekre 

vonatkozó információk rögzítésével, amit a szülők tájékoztatása előz meg. 

 A beiratkozás tavasszal történik, a Főegyházmegyei hatóság által meghatározott időben, 

illetve egész évben folyamatos; a beiratkozás jelentkezési lap kitöltésével válik érvényessé. 

Beiratkozáskor szükséges dokumentumok: 

 gyermek születési anyakönyvi kivonata 

 gyermek lakcímkártyája 

 gyermek TAJ kártyája 

 a gyermek Keresztlevele 

 más óvodából átiratkozó gyermek esetén „Értesítés óvodaváltozásról” című 

igazolás 

 szülő személyi igazolványa  

 szülő lakcímkártyája 

 Beiratkozáskor illetve átvételkor a szülőket tájékoztatjuk gyermekeik óvodai csoportba 

történő beosztásának lehetőségeiről. 

 Amennyiben a személyi feltételekben változás történik, egyéb nyomós indok áll fent (akár 

nevelési év közben), a gyermekcsoportok érdekében évközben is sor kerülhet az 

óvodapedagógusok más csoportba történő beosztására. 

 A felvételi bizottság (intézményvezető, óvodavezető) a beíratás napjától egy hónapon belül 
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írásban értesíti a szülőket. 

 Az elutasított felvételi kérelem elleni fellebbezést a fenntartóhoz lehet benyújtani. (Egri 

Főegyházmegye 3300 Eger, Kossuth Lajos u. 4.) 

 

Az óvodai jogviszony megszűnik, ha 

 a gyermeket átvétel alapján, egy másik óvoda átvette 

 a gyermeket felvették az iskolába 

 

 

Az óvodai nevelés szünetel, ha 

 a gyermek az óvodakötelezettségét külföldön teljesíti; ebben az esetben a szülő előzetesen 

köteles értesíteni a gyermek lakóhelye szerinti illetékes jegyzőt  

  a jegyző a szülő kérelmére felmentést adott a kötelező óvodai nevelés alól. 

 a gyermek más óvodában veszi igénybe az ügyeletet 

 

II. A működés rendje 

 

1. Az óvoda nyitva tartása:  

 

hétfő – péntek: reggel 630 órától – délután 1700 óráig. 

 Ügyeletet tartunk: reggel 630 – 730 óráig, illetve 1630 – 1700 óráig. 

 

  Az óvodában a köszönési mód: „Dicsértessék a Jézus Krisztus!- Mindörökké! Ámen.” 

 

2.  A nevelési év rendje 

2.1. A nevelési év – amennyiben a minisztérium másként nem rendelkezik – minden év 

szeptember 1-től, a következő év augusztus 31-ig tart. Az intenzív fejlesztési szakasz minden 

év szeptember 1-től, a következő év május 31-ig tart. 

2.2. Az óvoda jelentős létszámcsökkenés esetén (nyári élet, karácsony és az iskolai őszi és tavaszi 

szünete) csoport, illetve óvodák közötti összevonással üzemel. 

2.3. Az óvoda nyári zárása (4 – 5 hét) a fenntartó egyetértésével történik, melynek időpontjáról 

minden év február 28-ig a szülőket értesítjük a faliújságon. 

2.4.A zárvatartás ideje alatt, a szülő kérésére a gyermeket az erre kijelölt óvodában 2 hétig 

fogadják. 

2.5.Az óvodapedagógusok a nevelési év során 5 munkanapot használhatnak fel szakmai napként, 

amelynek időpontját a nevelőtestület határozza meg. 

 

A nevelési év rendjét minden évben az óvoda Munkatervében határozzuk meg, melyet a 

szülőkkel ismertetünk az első szülői értekezleten. 
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3. A gyermekek óvodába érkezésének és elvitelének rendje 

 

Nevelési programunk alapján csoportjaink napirendje életkoronként változó. 

 Az óvodába érkezés időpontja ennek függvényében történjen legkésőbb 830 -ig, az ettől eltérő 

időpontban érkezést az óvónővel egyeztetni kell.  

 Érkezéskor kérjük a gyermeket az óvodapedagógusnak, vagy dajkának szíveskedjenek átadni.  

Felhívjuk a kedves szülő figyelmét, ha hazamenetelkor átvette gyermekét a pedagógustól, a 

továbbiakban már a gyermek testi épségéért a felelősség a szülőt terheli az épületben és az 

udvaron is. 

 Azok a szülők, akik ebéd után szeretnék elvinni gyermeküket, az óvoda zavartalan működése 

érdekében 1245 – 1300 óra között tehetik meg. 

 Délután 1530 – 1700 óra között lehet hazavinni a gyermekeket. 

 

 

4. A gyermek elviteléért felelős személyekkel kapcsolatos szabályok 

 

 A gyermekek hazavitele, szülők kivételével csak a szülő írásos kérésére és felelősségére 

lehetséges. Szülői kérésre is csak 18 éven felüli felnőtt viheti el az óvodából, 16 évét betöltött 

személy csak abban az esetben, amennyiben a gyámhatóság két okból felruházta: - házasságot 

kötött, - gyermeke van (azaz a gyámhatóság nagykorúvá nyilvánította).  

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

határozat máshogy nem rendelkezik, mindkét szülőnek kiadható a gyermek. 

 Alkohol befolyásoltsága alatt álló személy a gyereket nem viheti el az intézményből. 

 A szülőnek minden esetben jeleznie kell, ha valamilyen rendkívüli esemény miatt nem tudja 

gyermekét hazavinni, hogy a pedagógus a gyermek elhelyezéséről tudjon gondoskodni. 

 Az óvodában hagyott gyerekekről a pedagógus a következőképpen gondoskodik: telefonon 

értesíti a szülőt vagy hozzátartozót, amennyiben nem sikerül a kapcsolatot felvenni a szülővel 

vagy hozzátartozóval, értesíti az óvoda vezetőjét. Két személy (óvónő, dajka) a gyereket 

gyalogosan, vagy tömegközlekedési eszközzel elviszi a Gyermekvédelmi Központba /Miskolc, 

Egyetem utca 1. szám (Tel: 46-563-303) 

 

5. A szülők és más felnőttek óvodában tartózkodásának rendje 

 

 A szülő a gyermek pedagógusával előre egyeztetett időpontban személyesen tájékozódhat a 

csoportban folyó nevelésről.  

 A szülők az óvoda zavartalan működése érdekében, a nyitvatartás meghatározott időpontjában: 

630 – 830, 1245 – 1300, illetve 1530 – 1700 óra között tartózkodhatnak az intézményben. 
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III. Egészségnevelési és környezeti nevelési elvek, védő – óvó előírások 

 

1. A gyermekek érdekében kérjük a bejárati ajtót és a kertkaput minden esetben szíveskedjenek 

becsukni, a reteszt illetve a riglit is használni! 

2. Intézményünkben a tűz- és bombariadó esetén szükséges intézkedéseket a Szervezeti és 

Működési Szabályzat tartalmazza. 

3. Az óvodában megbetegedő, lázas gyermeket a szülőnek, az értesítéstől számított 

legrövidebb időn belül haza kell vinnie, és csak orvosi igazolással jöhet újra közösségbe. Az 

óvodapedagógusnak a szülő megérkezéséig gondoskodnia kell a gyermek elkülönítéséről, 

lázának csillapításáról (vizes borogatás, illetve szükséges folyadék bevitele), ha szükséges, 

orvosi ellátásáról. 

4. Lábadozó, gyógyszeres kezelés alatt álló gyermek az óvodát teljes gyógyulásig nem 

látogathatja. Intézményünkben gyógyszert vagy egyéb készítményt nem szedhetnek a 

gyerekek, ha ez szükséges, kérjük otthon megoldani. 

Kivételt képeznek a gyerekek életmentő gyógyszerei és a krónikus betegség esetén a 

szakorvosi meghatalmazás alapján az előre behozott, a gyerekek nevére szóló egyedi 

lázcsillapító készítmények. 

5. Fertőző betegség esetén az óvodát azonnal értesíteni szükséges, mivel a további 

megbetegedések elkerülése érdekében fokozott figyelmet kell fordítanunk a fertőtlenítésre, 

tisztaságra. 

6. Óvodánkban a védőnő rendszeresen figyelemmel kíséri a gyermekek fizikális fejlődését, 

évente legalább egy alkalommal az óvodaorvos szűrést végez. A szakellátás segítségével 

fogászati szűrésre is sor kerül, melynek eredményéről, esetleges kezelés szükségességéről a 

szülőket azonnal értesítjük 

7. A gyermekek védelme és biztonsága, a veszélyeztetettség megelőzése és megszüntetése 

érdekében az óvoda együttműködik a gyermekjóléti szolgálattal, illetve egyéb 

szakszolgálatokkal. A szociális munkás elérhetősége a logopédiai szoba ajtaján található. 

8. Kérjük, ne hozzanak olyan eszközt az óvodába, mely balesetet okozhat. 

9. Kérjük a szülőket, gyermekeik ruházatát ellenőrizzék. Semmilyen veszélyes tárgy (szúró, 

vágó, éles eszköz) ne maradjon a zsebükben. 

10. Az óvodában történő baleset esetén a gyermeket elsősegélyben részesítjük. Ha úgy ítéljük 

meg, hogy további orvosi ellátásra van szüksége – a szülők értesítése után – a megfelelő 

szakrendelőbe visszük el őt, orvosi kezeléséről a szülő dönt. A baleseti jegyzőkönyvet az 

iskolatitkár a munkavédelmi felelőssel és az intézményvezetővel elkészíti, majd a 

jogszabályban rögzítetteknek megküldik. (Fenntartónak, Intézményvezetőnek, és 1 példányt 

irattárba kell helyezni.) 

11. Gyermekek ruházata az óvodában: 

 jellemezze praktikusság, kényelem, tisztaság, figyelembe véve az időjárás 

változásait 

 szükséges az esetleges átöltözéshez tartalék ruha 

 ünnepélyek alkalmával a gyermekek ruházata legyen az alkalomhoz illő 

 legyen az óvodásnak váltócipője, tornafelszerelése (papucs balesetveszélyes, 

használata tilos!) 

 kérjük a ruhadarabokat, de különösen a cipőket megkülönböztető jelzéssel ellátni 
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az esetleges cserék elkerülése végett 

 a szűkös tárolási lehetőségek miatt, csak a legszükségesebb ruhaneműket tudjuk 

elhelyezni 

 a gyermekeknek az óvodában az ékszerek viselése nem ajánlott / gyűrű, lánc, 

karkötő, lógós fülbevaló /, mert balesetveszélyes, elvesztéséért, rongálódásáért 

felelősséget nem vállalunk. 

12. Az óvodába behozott tárgyakért, ékszerekért, otthoni játékokért – értékhatártól függetlenül 

– sem anyagi, sem más jellegű felelősséget nem vállalunk. 

13. Óvodánkba járó gyermekek csak az óvodapedagógusok felügyeletével használhatják az 

óvoda helyiségeit, udvarát és felszereléseit. 

14. A szülők az óvoda kiszolgáló helyiségeit nem használhatják (konyha, mosogató, mosó és 

szárító helyiség, felnőtt öltöző). 

15. Az óvoda területén más gyermekét senki nem vonhatja felelősségre, nem nevelheti. 

16. Az óvoda folyosójának konyhai szakasza, valamint a gyermekmosdók egészségügyi okok 

miatt szülők és idegen személyek számára nem használhatók. 

17. Az óvoda konyhájában csak a személyzet tartózkodhat! 

 

 

Amíg a gyermek az intézményben tartózkodik, a bejárati ajtókat kulcsra zárni szigorúan 

tilos, tolózárral azonban be kell zárni, hogy a gyermekek az utcára ne juthassanak ki! 

 

 

 

IV.   Foglalkozások rendje 

 

Az óvodai nevelés a gyermekek neveléséhez szükséges, teljes óvodai életet magába foglaló 

foglalkozások keretében történik 

. 

Az óvoda teljes nyitvatartási ideje alatt a gyermekek felnőtt felügyelete biztosított. 326/2013. 

(VIII.30.) Korm. rendelet 33/B. § (5): Ha az óvoda reggel 800 óra előtt vagy a délutáni 

időszakban nem fejlesztő, iskola-előkészítő vagy más, kifejezetten nevelési jellegű foglalkozást 

szervez, ezen időszakokban a gyermekek felügyeletét nevelő-oktató munkát közvetlenül segítő 

munkakörben foglalkoztatott személy is elláthatja! A dajka illetve a pedagógiai asszisztens az 

óvodapedagógus jelenléte nélküli időszakban az óvodai csoportban nem folytathat fejlesztő, iskola-

előkészítő vagy más nevelési jellegű foglalkozást, de a gyermekek felügyeletét elláthatja. 

 

A napi foglalkozás 1030 óráig tart, utána kommunikációs és szabad játékok, majd a foglalkozási 

eszközök rendbetétele a tennivaló. 

A foglalkozások idején, illetve pihenő időben ne zavarják az óvodásokat, sem nevelőiket! 

 

 

Ingyenesen igénybe vehető szolgáltatások 

1) a gyerekek óvodai nevelése, a gyerekek napközbeni ellátása 

2) óvodai foglalkozások 
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3) hitoktatás 

4) logopédiai ellátás 

5) fejlesztő, felzárkóztató foglalkozás 

6) sajátos nevelési igényű gyermekek felzárkóztató foglalkozásai 

7) a gyerekek rendszeres egészségügyi felügyelete, orvosi vizsgálata 

8) az óvoda létesítményeinek és eszközeinek használata a fenti szolgáltatások igénybevételéhez 

9) a fenntartó által biztosított és finanszírozott kihelyezett foglalkozások 

 

Térítés ellenében igénybe vehető szolgáltatásaink:  

(néptánc, korcsolya oktatás, úszásoktatás + uszodába szállítás) 

Nevelési évenként, a szülők igényei szerint szervezzük a különböző szolgáltatásokat. 

Megszervezésében kiemelt szempont, hogy szakszerű legyen, vegye figyelembe az óvodáskori 

sajátosságokat, a napirendbe úgy épüljön be, hogy ne terhelje túl a gyermekeket. 
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V. Távolmaradások igazolásának rendje 

 

 A szülőnek igazolnia kell gyermeke óvodából való távolmaradásának okát a csoportban lévő 

„Távolmaradások Igazolása” címmel ellátott füzetben. 

 5 napnál hosszabb mulasztást a szülőnek írásban kell kérnie az óvodavezetőtől 

  Betegség, vagy egyéb okból való távolmaradást, legkésőbb a hiányzás napján 830 óráig 

szíveskedjenek jelezni az óvoda felé telefonon vagy személyesen. 

 A tanköteles gyermekeknek 10 napot igazolhat a szülő 

 Betegségből gyógyult gyermekeket csak orvosi igazolással vehetünk be ismét a közösségbe! A 

gyermekeknek tilos otthonról hozott gyógyszert beadni, kivétel az allergia elleni illetve a 

rendszeresen szedett gyógyszer. 

 Azokat a gyermekeket, akiket betegen adunk haza az óvodából, csak orvosi igazolással 

fogadjuk ismét a közösségünkbe!  

 

Késés esetén: 

 Kérjük a szülőket, igyekezzenek a késést elkerülni! 

 Ha mégis késnének, kérjük a kedves szülőket, hogy telefonon jelezzék, hogy a csoport számítani 

tudjon a gyermekre 

 

Az igazolatlan hiányzás fokozatai 

Ha a gyermek távolmaradását nem igazolják, a hiányzás igazolatlan. 

Öt nap hiányzás esetén 

Ha a gyermeknek óvodába járási kötelezettsége van, akkor annak teljesítésével vesz részt az óvodai 

nevelésben! 

Egy nevelési évben: igazolatlanul öt nevelési napnál többet mulaszt, 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 gyámhatóságot és a 

gyermekjóléti szolgálatot (EMMI rendelet. 51. § (4) bek. a) pont). 

Az értesítést követően a gyermekjóléti szolgálat az óvoda, haladéktalanul intézkedési tervet készít, 

amelyben a mulasztás okának feltárására figyelemmel meghatározza a gyermeket veszélyeztető és 

az igazolatlan hiányzást kiváltó helyzet megszüntetésével, a gyermek óvodába járásával kapcsolatos, 

továbbá a gyermek érdekeit szolgáló feladatokat. 

Tizenegy nap hiányzás esetén 

Amennyiben az óvodai nevelésben kötelezően részt vevő gyermek igazolatlan mulasztása egy 

nevelési évben eléri a tizenegy nevelési napot, az óvoda vezetője a mulasztásról tájékoztatja az 

általános szabálysértési hatóságot (EMMI rendelet. 51. § (4b) bek.). 

A Szabs. tv. 247. § c) pontja szerinti szabálysértési tényállás megvalósulásához szükséges mulasztás 

mértéke az adott nevelési évben óvodai nevelésben részt vevő gyermek esetén tizenegy nap (EMMI 

rendelet. 51 § (6) bek. a) pontja]. 
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Tartós külföldi tartózkodás esetén a szülő köteles jelezni az óvoda vezetőjének és az Oktatási 

Hivatal oldalán: 

https://www.oktatas.hu/kozneveles/kozerdekuadatok/!Kozerdeku_adatok/oh.php?id=kulfoldi_bejel

entes 

 

A bejelentés tartalma: 

A bejelentés során meg kell adni 

- a gyermek adatait, 

- a kérelmet benyújtó szülő/törvényes képviselő adatait, 

- amennyiben a gyermeknek jogviszonya van már valamely hazai köznevelési intézményben, az 

óvoda/iskola adatait, 

- a külföldi tartózkodás kezdő időpontját, várható végdátumát. 

 

Felmentés: A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 8. § (2) bekezdése szerint „a 

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

kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson vesz részt. A szülő - tárgyév május 

25. napjáig benyújtott - kérelme alapján a gyermek jogos érdekét szem előtt tartva, annak az évnek 

az augusztus 31. napjáig, amelyben a gyermek a negyedik életévét betölti, a Kormány rendeletében 

kijelölt szerv felmentheti az óvodai foglalkozáson való részvétel alól. 

Felmentést engedélyező szerv a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 229/2012. 

(VIII. 28.) Korm. rendelet 38/B §-a alapján a fővárosi és megyei kormányhivatal általános 

illetékességgel eljáró járási hivatala. 

 

VI. A szülőket terhelő fizetési kötelezettségek 

 

1) Az óvodai nevelés – oktatás és a kiegészítő pedagógiai szakszolgálatok igénybevétele a 

gyermekek számára ingyenes. 

2) Térítési díjat kell fizetni az étkezésért és a szülők igényei alapján szervezett külön 

szolgáltatásokért. 

3) Az étkezés befizetés rendje: 

 

 A befizetés időpontjának dátumáról, a szülők a csoportok hirdetőtábláiról kaphatnak 

információt. A befizetés minden hónap 10-15. között történik készpénzzel vagy átutalással. A 

térítésdíjasborítékokat a csoport előtti tartóba helyezzük ki a befizetés előtt 2 munkanappal.  

 A szülőknek az étkezés lemondását, valamint az étkezés hiányzás után történő megrendelését 

mindig előző napon 830 óráig kell megtenniük. Ez több módon is történhet: telefonon, sms-ben 

vagy jelezheti az óvónőnek szóban. 

 A tárgy hónapban lemondott étkezések térítési díja mindig a következő hónapban kerülnek 

jóváírásra. 

 A gyermekek számára csak az egy hónapra előre befizetett térítési díj ellenében biztosítható az 

étkezés. Amennyiben a szülő nem fizeti be a térítési díjat, gyermeke 800- - 1200 óráig - étkezés 

biztosítása nélkül - veheti igénybe az óvodai nevelést. 

 A hiányzás és a hiányzás utáni óvodába járás bejelentése az ingyenesen étkező gyermekek szülei 

https://www.oktatas.hu/kozneveles/kozerdekuadatok/!Kozerdeku_adatok/oh.php?id=kulfoldi_bejelentes
https://www.oktatas.hu/kozneveles/kozerdekuadatok/!Kozerdeku_adatok/oh.php?id=kulfoldi_bejelentes
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számára is kötelező, hiszen az ő ebédjüket is le kell mondanunk, illetve meg kell rendelnünk! 

 

Az óvodában az alábbi feltételek fennállása esetén ingyenes étkezést igényelhet a szülő: 

 a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény megállapítása 

 a tartósan beteg vagy fogyatékossággal élő gyermek nevelése vagy olyan családban él, amelyben 

tartósan beteg vagy fogyatékos gyermeket nevelnek, 

 a családjában három vagy több gyermeket nevelnek, 

 a gyermek nevelésbe vételét rendelte el a gyámhatóság, 

 a szülő nyilatkozata alapján az egy főre jutó havi jövedelem összege nem haladja meg a kötelező 

legkisebb munkabér személyi jövedelemadóval és társadalombiztosítási járulékkal csökkentett 

összegének 130%-át  

Az igénylés a szülő által leadott írásbeli nyilatkozattal igényelhető (nyomtatványt az óvoda honlapjáról 

lehet letölteni, vagy személyesen az óvodában lehet k érni.) 

Be nem jelentett hiányzás esetén a szülő a térítési díj visszafizetésére nem tarthat igényt. 

 

Az étkezési idő után érkező gyermekeket célszerű otthon megetetni, mert foglalkozás közben már nem 

tudunk étkeztetni. 

Az öltözőben étkezni tilos! A szülők ne adjanak, csokoládét, rágógumit, cukrot, ivólevet, stb. 

gyermeküknek elváláskor, vagy érkezéskor.  

 

 

VII. Jogok és kötelezettségek 
 

1. A gyermekek jogai: 

 A gyermeknek joga, hogy 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. 

 A gyermek személyiségét, emberi méltóságát és jogait tiszteletben kell tartani, védelmet kell 

számára biztosítani a fizikai és lelki erőszakkal szemben. A gyermek nem vethető alá testi 

fenyítésnek. 

 A gyermek joga, hogy személyiségi jogait, cselekvési szabadságát és a magánélethez való 

jogát az óvoda tiszteletben tartsa, e jogának gyakorlása azonban nem korlátozhat másokat e 

jogainak érvényesítésében. 

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

oktatásban részesüljön. 

 A gyermeknek joga van adottságának megfelelő megkülönböztetett ellátásban részesülni, 

pedagógiai szakszolgálathoz fordulni segítségért. 

 A gyermeknek joga, hogy családja anyagi helyzetétől függően kedvezményes étkezésben 

részesüljön. 

 A gyermek joga, hogy rendszeres egészségügyi felügyeletben és ellátásban részesüljön. 
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2. A szülők jogai 

 

A szülőt megilleti a nevelési – oktatási intézmény szabad választásának joga. 

 

 Joga, hogy megismerje az intézmény Munkatervét SZMSZ, Pedagógiai Programját, 

Házirendjét. 

 Joga, hogy folyamatos tájékoztatást kapjon gyermeke fejlődéséről. A gyermek neveléséhez 

tanácsokat kapjon. 

 A szülő kezdeményezheti az Óvodaszék, Szülői Szervezet létrehozását, részt vehet és 

közreműködhet annak tevékenységében. 

 

3. A gyermek kötelességei  

 részt vegyen a kötelező és kötetlen foglalkozásokon 

 óvja saját és társai testi épségét 

 betartsa az óvoda helyiségei és az óvodához tartozó területek használati rendjét 

 az óvoda pedagógusai, alkalmazottai, óvodatársai emberi méltóságát és jogait tiszteletben 

tartsa 

 

4. A szülők kötelességei 

 

 biztosítsa gyermeke óvodai nevelés keretében folyó iskolai életmódra való felkészítő 

foglalkozásokon való részvételét 

 megtegye a szükséges intézkedéseket gyermeke jogainak érvényesítésében 

 megtegyen minden tőle elvárhatót gyermeke fejlődéséért 

 rendszeres kapcsolatot tartson a gyermekével foglalkozó óvodapedagógusokkal 

 elősegítse gyermekének a közösségbe történő beilleszkedését, az óvoda rendjének, a 

közösségi élet magatartási szabályainak elsajátítását 

 hogy megtartsa az óvoda helységei és az óvodához tartozó területek használati rendjét 

 erkölcsi és anyagi felelősséggel tartozik az óvodában okozott kárért 

 tartsa tiszteletben az óvoda dolgozóinak emberi jogait és méltóságát 

 katolikus hitre nevelés elveivel azonosuljon. 

 

Minden gyermeket a szeretet, védelem és jogainak betartása illeti meg, amelyet egy szülő sem 

sérthet meg! 

 

5.     Értékelés – jutalmazás- fegyelmezés 

 A gyermekek jutalmazását verbális és nonverbális kifejezésekkel, és kommunikációs eszközökkel, 

érzelmek kifejezésével, kiemelt, megtisztelő feladatadással, kedves tevékenység biztosításával 

valósítjuk meg. A jutalmazás mindig konkrét, a gyermek számára érthető, a társak számára is 

motiváló hatású. Tárgyi jutalmazás csak alkalmanként, indokolt esetben alkalmazunk. 

A fegyelmező intézkedések - az életkori sajátosságokból fakadóan - mindig a pozitív irányba ható 

mintaadás, átterelés, motiválás, megbeszélés, szélsőséges esetben a tevékenység megállítása. 
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Elkülönítést (csoport területéről) étel, tárgy vagy szeretetmegvonást nem alkalmazunk.  

       A nevelés sikeressége érdekében kérjük a Szülőket, hogy a családban is a fenti elveket, módszereket 

alkalmazzák. 

 

 6. A szülők együttműködése az óvodával 

 

Óvodásainkat arra neveljük, hogy tanulják meg tisztelni a felnőtteket, szeressék és fogadják el pajtásaik 

egyéniségét, másságát, és legyenek képesek alkalmazkodni. 

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

sikerének érdekében kérjük, hogy otthon is ezeket az alapelveket erősítsék gyermekeikben.  

Annak érdekében, hogy a gyermekeket megfelelően neveljük, igazi együttműködésre, nyitottságra és 

őszinteségre van szükség. Komolyabb probléma, konfliktus esetén mindenképpen keressék az óvónőt vagy 

az óvoda vezetőjét, és velük együtt közösen próbálják megoldani a konkrét helyzetet. 

Kérjük, hogy az óvónők csoportból való kivonása csak különleges esetben történjen, a gyermekbalesetek 

megelőzése és a nevelő-fejlesztő munka zavartalan megvalósulása érdekében.  

A gyermekekről csak a saját csoportjukban dolgozó óvónők vagy az óvodavezető adhat felvilágosítást! 

 

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

alakításában a megfelelő fórumokon részt vegyenek, ötleteikkel segítsék elő a közös gondolkodást.  

 

Az együttnevelés érdekében a szülők kísérjék folyamatosan figyelemmel a csoportok előterében, a zárt fb. 

csoportban, az intézmény honlapján lévő kiírásokat, az óvoda információit. 

Beszoktatási időn túl, a gyermekcsoportban az óvodai élet zavartalansága érdekében, ne tartózkodjanak 

testvérek, illetve szülők. Igyekszünk közös családi eseményeknek is teret adni, amelyeken minden 

kedves vendéget örömmel látunk. A mindennapi óvodai életben az óvónő teljes figyelmére szükség 

van, hogy a rábízott gyermekeket maradéktalanul elláthassa. 

 

Szülői fórumok: 

 szülői értekezlet, szülői megbeszélések; 

 játszódélutánok, nyíltnapok; 

 közös rendezvények előkészítése, lebonyolítása; 

 fogadóóra (közösen egyeztetett időben); 

 az óvónővel vagy a vezetővel történő, rövid, esetenkénti megbeszélések; 

 a faliújság közös használata is az információk átadását segítik. 

 

A gyermekeket arra neveljük, hogy szüleiket, s az ő idejüket tiszteljék azzal is, ha megérkeznek értük 

az óvodába, játékukat helyére téve, elköszönjenek társaiktól, óvónőjüktől, és ne várakoztassák 

szüleiket. Nem mindig könnyű a gyermeki játék utáni vággyal szemben, de kérjük, ne engedjék vissza 

gyermeküket az öltözőből semmilyen indokkal. Későbbi, nem kívánatos szokást előzhetünk meg 

következetességünkkel! 

 

Az óvoda területén, 5 m-es körzetében és gyermekrendezvényein dohányozni, alkoholt fogyasztani tilos! 

 

A házirend elérhető az intézményben és a honlapon
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Záró rendelkezések 

 

A Házirend nyilvános, az óvodában az óvodavezető szobájában és a folyosón bárki számára 

hozzáférhető. Elektronikus formában olvasható az iskolai honlapon. A Házirend minden évben 

felülvizsgálatra, igény szerint módosításra kerül. 

 

Módosítása: új törvényi módosítások, újabb rendeletek. 

 

Javaslatot tehet a módosításra: 

 Óvodai nevelőtestület legalább 30% -a kéri. 

Óvodai szülői közösség legalább 30 % -a kéri.  

 

A Házirend jogforrás, melynek megsértése jogsértés! 

 

 

Jóváhagyási, egyetértési, véleményezési záradék: 
 

A Vörösmarty Mihály Katolikus Általános Iskola és Óvoda Szent Rita Tagóvodájának 

nevelőtestülete az intézmény házirendjének módosítását 2021. augusztus 24-én megtartott 

nevelőtestületi értekezletén elfogadta. 

 

A Vörösmarty Mihály Katolikus Általános Iskola és Óvoda Szent Rita Tagóvodájának szülői 

szervezete az intézmény házirendjének módosításával kapcsolatos véleményezési jogát 

gyakorolta 2021.augusztus 26-án. 

 

A Vörösmarty Mihály Katolikus Általános Iskola és Óvoda Szent Rita Tagóvodának a 

házirendjének a módosítását a mai napon intézményvezetői jogkörömben jóváhagyom. 

Miskolc, 2021………………. 

.............................................. 

   Intézményvezető 

   

 

 

A Vörösmarty Mihály Katolikus Általános Iskola és Óvoda Szent Rita Tagóvodának a 

házirendjének módosítását, amelyet az intézmény nevelőtestülete 2021. augusztus 24-én 

elfogadott, a mai napon a fenntartó képviselőjeként jóváhagyom. 

Eger, 2021. ………………… 

  

……………………..………. 

 A fenntartó képviselője  


