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A Házirend az alábbi jogszabályi előírások alapján készült: 

 

• 2011. évi CXC. Nemzeti Köznevelési törvény (Nkt.) és 2022. évi módosításai,  

• 229/2012. (VIII.28.) Kormányrendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény 

végrehajtásáról,  

• 20/2012 (VIII.31.) EMMI rendelet a Nevelési-oktatási intézmények működéséről, 

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

• 235/1997. (XII. 17.) Kormányrendelet a gyámhatóságok, a területi Gyermekvédelmi 

szakszolgálatok, a gyermekjóléti szolgálatok gondoskodást nyújtó szervek 

• 5/2020. polgármesteri utasítás 

 

Az óvoda házirendje a gyermeki jogok és kötelességek gyakorlásával, a gyermek óvodai 

életrendjével kapcsolatos rendelkezéseket állapítja meg. (2011. évi CXC. Nkt. 25.§ (2)) 

 

A Házirend egyes részei a három épületre vonatkozóan eltérhetnek. Figyelembe véve a helyi 

adottságokat, sajátosságokat. 

 

• A Házirend intézményi jogszabály, amelynek betartása a szülőkre, gyermekekre és a 

foglalkoztatottakra, a délutáni külön óra tartókra és az óvoda vendégeire egyaránt 

érvényes. A gyermek jogok érvényesítése az intézmény, a pedagógusok, dolgozók 

felelőssége. Ez vonatkozik még valamennyi pedagógiai munkát segítő külső szakemberre 

is, aki az óvodában tartózkodik. 

 

• A Házirendben meghatározandó eljárások, szabályok csak az óvodában történő jogszerű 

belépéstől az óvoda jogszerű elhagyásáig terjedő időre, továbbá a Pedagógiai Programban 

szereplő óvodán kívüli foglalkozások, programok idejére érvényesek. Ezen kívüli időben 

a szülői felügyelet joga és felelőssége érvényesül.  

 

• A Házirend által tartalmazott eljárások, szabályzatok nem lehetnek ellentétesek az 

érvényben lévő helyi önkormányzati rendeletekkel. 
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HÁZIREND 
 

 

Az Óvoda házirendje – a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, a nevelési-

oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 

20/2012. (VIII 31.) EMMI rendelet alapján – meghatározza a házirend témakörébe tartozó 

szabályokat. 

 

I. Bevezető rész 

 

1. A házirend célja 

 

A házirend célja, hogy - többek között - megállapítsa: 

• a gyermeki jogok és kötelességek gyakorlásának módját,  

• a gyermek óvodai életrendjével kapcsolatos rendelkezéseket, 

• az óvodai munkarendet, a foglalkozások rendjét, az óvoda és helyiségei, berendezési 

tárgyai, eszközei és az óvodához tartozó területek használatának rendjét. 

• szabályozza mindazokat a területeket, melyeket jogszabály a házirend tartalmi körébe 

utal, illetve melyek a helyi sajátosságok miatt indokoltak. 

 

2. A házirend hatálya 

 

2.1. A házirend személyi hatálya kiterjed: 

• az intézménnyel munkajogi jogviszonyban lévő személyre,  

• az óvodai ellátásában részesülő gyermekre, illetve meghatározott esetekben a szülőre. 

A házirendben előírt szabályok betartása az intézményben mindenki számára kötelező.  

 

2.2. A házirend időbeli hatálya: 

• a gyermekek és szüleik vonatkozásában a beiratkozáskor (az intézményi gyermeki 

jogviszony kezdetekor) keletkezik és az intézményi gyermeki jogviszony 

megszűnéséig tart, 

• kiterjed a teljes nevelési évre, beleértve a szüneteket is. 

 

2.3. A házirend területi hatálya: 

• A házirend előírásait az intézmény területén azon magatartási szabályait, melyek 

értelmezhetők intézményen kívül is – az intézmény által szervezett programok, 

foglalkozások esetében – az intézmény területén kívül is alkalmazni kell. 

 

2.4. A házirend hatályba lépésére vonatkozó szabályok: 

• A házirendet az óvoda vezetője készíti el, és a nevelőtestület dönt az elfogadásáról. 

A házirend elfogadásakor, illetve módosításakor, a szülői szervezet véleményezési 

jogot gyakorol. A fenntartó ellenőrzi a házirendet, amelynek formája nyilvános. A 

házirendet a nevelőtestület részéről az intézményvezető írja alá. 
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II. Az óvoda szerkezete 

 

Fenntartó:  

Budapest Főváros III. kerület Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata  

Címe: 1033 Budapest, Fő tér 3.  

Polgármester: dr. Kiss László 

Köznevelési és Kulturális Főosztály: Címe: 1033 Budapest, Fő tér 4.  

Főosztályvezető: Kisné Balázs Enikő 

Óvodai referens: Szathury Nóra  

 

Az intézmény neve: Ágoston Művészeti Óvoda  

 

A székhely címe: 1032 Budapest, Ágoston u. 2./A.  

Telefon: 3887-776  

Fax: 439-1248  

Email cím: agoston-o@kszki.obuda.hu  

Webhely: www.agostonovi.hu 

  

Kastély tagóvoda címe: 1037 Budapest, Bécsi út 236.  

Telefon: 3887-389  

Email cím: becsi-o@kszki.obuda.hu  

 

Váradi telephely címe: 1035 Budapest, Váradi u. 15./a.  

Telefon: 242-7664 

 

Az intézmény felépítési szerkezete: 

  

Az intézményvezető neve:                    Nagy Veronika  

 

Ágoston Művészeti Óvoda - vezető helyettes:                               Csomor Katalin 

Ágoston Művészeti Óvoda-Kastély tagóvoda - vezetőhelyettes:   Baloghné Horváth Márta 

Ágoston Művészeti Óvoda óvodatitkára:                    Mészárosné Pletser Zita 

Kastély tagóvoda óvodatitkára:                    Dósa Szilvia  

          Bogosi Zsuzsanna 

Szülői Közösség elnök:               Dr. Cseszlai-Zsupanek Orsolya 

Gyermekvédelmi felelős:                                                 Csordásné Ledneczky Zita 

Ágoston Művészeti Óvoda logopédusa:               Csekei Dóra 

Váradi telephely logopédusa                Bérczi Katalin 

A Kastély tagintézmény logopédusa:                          Karaivanov Lilla 

Óvodapszichológus:                 Bendik Réka 

Az óvoda gyógypedagógusai:                     Nádai Alice 

           Tamási Vivien 

Az Ágoston Művészeti Óvoda-Váradi telephelyorvos:            Dr. Kiss Anna Irén 

Ágoston Művészeti Óvoda védőnő:               van der Meer Anna 

Váradi telephely védőnő:                                                                 Varjas Éva 

A Kastély tagóvoda gyermek orvos:                          Dr. Tomka Judit 

A Kastély tagóvoda védőnő:                            Hábelné Gulyás Szilvia 

mailto:agoston-o@kszki.obuda.hu
http://www.agostonovi.hu/
mailto:becsi-o@kszki.obuda.hu
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III. A Házirend tartalma 

 

➢ A gyermeki jogviszony keletkezésének, megszűnésének szabályait. 

➢ Az egyes gyermeki-szülői jogok gyakorlásával kapcsolatos óvodai szabályok, 

módszerek, eljárások technikáit.  

➢ Az óvoda munkarendjét. 

➢ Óvó-védő eljárásokat. 

➢ A helyiség és terület használat szabályait. 

 

1. A gyermeki jogviszony keletkezése és megszűnésének szabályai 

 

 Az óvodai felvétel, átvétel eljárás rendje: 

 

2011. évi CXC. Nkt. 8. § (2) és a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 20. § alapján. 

• A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét 

betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai 

foglalkozásokon vesz részt. A kötelező óvodai nevelésben való részvétel alól 

felmentést a gyermek 4. éves koráig kérelmezheti a szülő, a III. kerületi 

Kormányhivatalnál, amennyiben a gyermek családi körülményei, képességeinek 

kibontakoztatása, sajátos helyzete indokolja.  

• Az a szülő írathatja be gyermekét az óvodába, aki nyilatkozik a szülői felügyeleti jog 

gyakorlásáról, amely lehet mindkét szülő általi nyilatkozat vagy egy személyes, (ez 

utóbbi esetben bírói ítélettel, másik szülő halotti anyakönyvi kivonatával, vagy 

gyámhivatali jegyzőkönyvvel igazolnia kell az egy személyi felelős tényét).  

• A gyermek óvodai beíratásához szükséges közokiratokról, dokumentumokról, a szülő 

vagy gondviselő gondoskodik. Szükséges bemutatni: a gyermek lakcím kártyáját, TAJ 

kártyáját, Születési Anyakönyvi Kivonatát vagy személyi igazolványát. Nyilatkozniuk 

kell a családi pótlék igénybe vételének személyéről is.  

• Kérdéses esetekben (pl.: lakókörzet igazolása) egyéb dokumentumokra is szükség 

lesz. (Pl.: Adás-vételi, bérleti szerződés, védőnői igazolás.) Ezen dokumentumok 

kezelésének különös feltételeiről a GDPR Szabályzat rendelkezik.  

• A beiratkozást követően 30 napon belül a szülőt írásban, ú.n. határozatban értesítjük 

a felvétel tényéről, amelyről az óvodavezető a bizottsági ülést követően dönt. A szülő 

jogorvoslattal fordulhat a határozat kézhezvétele után 15 napon belül, írásos 

fellebbezés formájában a III. kerületi Kormányhivatalhoz. 

• A felvételre való jelentkezés a fenntartó által kijelölt beíratási időszakban, a központi 

ú.n. „Hirdetményben” közzétett időpontban, (általában április vége, május első 

hetében) előjegyzés formájában történik.  

• Az óvodába felvett gyermekek óvodai jogviszonya a beíratás napján jön létre, de a 

tényleges óvodai ellátásának kezdő dátumát az intézményvezető az óvodai felvételről 

szóló írásbeli határozatban küldi meg (általában szeptember 1.).  

• A beiratkozáskor regisztráljuk az étkezés igénylését, melyet az előírásoknak 

megfelelően továbbiakban a szülő köteles rendezni. Kedvezmény érvényesíthető. 
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Az óvodába lépés egyéb feltételei: 

• óvodaköteles életkor, 

• óvodaérett gyermek: ágy- és szobatiszta, önállóan tud étkezni, szociálisan fejlett,  

• egészséges gyermek,  

• amennyiben szakvéleménnyel rendelkezik, kérjük a dokumentumokat bemutatni. 

 

Az év közben és a körzeten kívülről jelentkező gyermekek a szabad férőhelyek 

függvényében nyerhetnek felvételt. 

• Az Ágoston Művészeti Óvoda körzethatára az Óbuda honlapján megtalálható. Óvodai 

felvételre a körzetben, a kerületben lakó, illetve itt dolgozó szülő tarthat igényt. 

• Az Ágoston Művészeti Óvoda óvodai programjának megvalósulásáról, valamint a 

Kastély tagóvodában működő német-nemzetiségi nevelésről külön szervezett tájékoztatón 

és az előjegyzésen kapnak tájékoztatást a felvételre jelentkező szülők.   

• A szülő kérheti év közben is más óvodából való átvételét, ha az óvodai férőhely ezt 

lehetővé teszi (előre egyeztetve az érintett óvodák vezetőivel). 

• Az óvodakötelezett gyermekek fogadását az átvevő intézmény vezetője 

formanyomtatványon jelzi (Értesítés Óvodaváltoztatásról). 

• Az óvodába felvett gyermekek csoportba való besorolásáról az óvodavezető dönt, a 

szülők és az óvodapedagógusok véleményének figyelembevételével, életkor és férőhely 

függvényében. 

• A gyermekek csoportba sorolását az óvodai élet során (3-4 év) a vezető saját hatáskörén 

belül megváltoztathatja (csoportokat „átszervezhet”), amennyiben ezt, a kor szerinti 

megoszlás és/vagy pedagógiai indokok alátámasztják. 

• Az óvodai jogviszony a beíratás napján jön létre, mely időponttól a szülő gyakorolhatja 

jogviszonyon alapuló jogait. 

• Amennyiben valamilyen oknál fogva a szülő úgy dönt, hogy gyermekét elviszi az 

óvodából, akkor szülői kötelessége gondoskodni a jogviszony megszüntetésével 

kapcsolatosan eljárni.  

• Amennyiben a szülő nem járatja rendszeresen gyermekét az óvodába, nem igazolja a 

mulasztásokat, úgy a vezető felszólítást küld. Amennyiben a szülő nem tesz eleget a 

felszólításnak, az óvodavezető a jegyzőt értesíti. Ezt követően a Gyermekjóléti Szolgálat és 

Gyámhatóság közbelépéséről dönthet a hivatal. 

 

Megszűnik az óvodai elhelyezés, ha: 

  

2011. évi CXC. Nkt. 53. § (1) alapján  

a) az átvétel napján, ha a szülő kérelmére a gyermeket másik óvoda átvette,  

b) a jegyző a szülő kérelmére engedélyt adott a gyermek óvodából történő felmentésére, 

          (Mindkét esetben, a szülő írásban beadott kérelme és indoka szükséges.) 

d) a gyermeket felvették az iskolába, a nevelési év utolsó napján (augusztus 31.). 

 

Beiskolázás: 

 

2011. évi CXC. Nkt. 21, 24, 45, 47, 50, 51. § és a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet alapján 

• Tankötelessé válik az a gyermek, aki adott év augusztus 31-ig 6. életévét betölti, ha elérte 

az iskolába lépéshez szükséges fejlettséget, legkésőbb az azt követő évben.  
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• Plusz egy év óvodai nevelésről az OH határozatban dönt, a szülő által benyújtott kérelem 

alapján. Kérdéses esetben vizsgálatot kezdeményez pl.: a III. kerületi Fővárosi Pedagógiai 

Szakszolgálatnál. 

• Az iskolaérettség vagy a további egy év óvodai ellátás tényét minden évben az adott 

határidőnek megfelelően, az óvodatitkárok regisztrálják a KIR-ben. 

• A szülő kötelessége, a „Hirdetmény” alapján közzétett időszakban gyermeke iskolai 

beiratkozásáról gondoskodni. Azon szülőnek is jelezni kell a körzetes iskola felé, akinek 

gyermeke további egy évig az óvodában marad. 

• A sajátos nevelési igényű gyermekek-tanulók számára megfelelő ellátást nyújtó nevelési-

oktatási intézményt az illetékes Szakértői Bizottság jelöli ki. 

 

2. A gyermekek jogai  

 

2011. évi CXC. Nkt. 45, 46. § alapján 

• Elengedhetetlen követelmény a szeretetteljes, nyugodt, derűs, biztonságot nyújtó óvodai 

légkör és környezet megteremtése, fenntartása, ahol a gyermekek életkoruknak, egyéni 

fejlettségüknek megfelelő ütemben fejlődhetnek.  

• Szabadon megválaszthatják mindazon tevékenységi formákat, amely érdeklődésüknek 

leginkább megfelelnek.  

• Lehetőségük van az önállóságra, az önkifejezésre, örömmel vesznek részt a közösségi 

munkában. Elismerést, ösztönzést kapnak, amely elősegíti további fejlődésüket. 

• Indokolt esetben intézményen belül biztosított a gyermekek speciális fejlesztő 

foglalkoztatása (pszichológus, fejlesztő pedagógus, logopédus). 

• Az óvoda napirendjének igazodnia kell a gyermek egészséges fejlődéséhez. Elegendő 

időt kell biztosítani az étkezésre, pihenésre, a szabadban eltöltött mozgásra, játékra. A 

délelőtti időszakban fejlesztő és egyéb foglalkozás megszervezésére akkor adódik 

lehetőség, ha azt korábban egyeztették a vezetővel. 

• Minden óvodai dolgozóra nézve kötelező érvényű a gyermek személyiségének 

tiszteletben tartása! 

• Egyetlen pedagógus vagy dajka sem élhet a megszégyenítés eszközével. 

• Védelmet kell biztosítani a gyermek számára a fizikai és lelki erőszakkal szemben.  

• Sajátos nevelési igényű, BTM gyermeknek joga, hogy különleges bánásmód keretében 

állapotának megfelelő pedagógiai, gyógypedagógiai konduktív pedagógiai ellátásban 

részesüljön, attól kezdődően, hogy igény jogosultságát megállapították.  

• Az óvoda gyermekpszichológusa, gyógypedagógusa segítséget nyújt a felkért esetekben, 

melyek a gyermekek, szülők és a kollégák támogatására szolgál.  

 

A gyermekek ruházata az óvodában: 

 

• legyen kényelmes, tiszta, 

• időjárási viszonyoknak megfelelő, 

• ünnepekkor alkalomhoz illő, 

• a szekrényében, zsákjában álljon rendelkezésre elegendő darabszámú ruha, 

• tornafelszerelés (gumitalpú cipő, fiúknak kis nadrág-póló, lányoknak kényelmes torna 

felszerelés), 

• kinti-benti váltócipő,  
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• udvari öltözék, 

• jó, ha a ruhadarabokat, lábbeliket megkülönböztető jelzéssel (gyermek jele) látják el, 

és az öltözőben a kijelölt helyre teszik (kisszekrény, zsák), 

• a szülő felelőssége az értékesebb ruhadarabok, otthoni játékok behozatalának felügyelete, 

mert elkallódásuk esetén az óvoda felelősséget nem vállal,  

• a gyermekek lehetőség szerint ékszereket ne viseljenek, (nyaklánc, fülbevaló, gyűrű) mert 

balesetveszélyesek. Értékükért felelősséget nem tudunk vállalni! 

 

A gyermekekkel kapcsolatos egészségügyi szabályok: 

 

• Az óvodában csak egészséges gyermek tartózkodhat! 

Beteg, gyógyszert szedő, még lábadozó gyermek fogadása az óvodába a többi 

gyermek egészségének megőrzése érdekében nem lehetséges! Amennyiben a gyermek 

betegségét az óvodában észlelik, úgy elkülönítéséről és felügyeletéről, a szülő 

megérkezéséig gondoskodni kell, az erre kialakított orvosi helységben! 

• A háromnapos hiányzás után orvosi igazolás bemutatása kötelező.  

• Gyermeket csak orvosi igazolással tudunk befogadni! Ez vonatkozik arra az esetre is, 

amikor a gyermeket, valamilyen észlelt betegséggel haza küldünk az óvodából. 

• Nyaralás, egyéb három napon túli hiányzás esetén a csoportokban található KÉRELEM 

című nyomtatványt kell előre kitölteni a szülőnek, a távolmaradás igazolása érdekében. 

Ez tartalmazza a szülő kérelmét az óvodai férőhely folyamatos biztosítására is. Az 

óvodavezető aláírásával engedélyezi. 

• Az óvodában gyógyszert, vitaminkészítményt és egyéb homeopátiás szereket nem 

adunk be a gyermeknek.  

         Kivétel, amennyiben a szülő nyilatkozatot tett. 

➢ A lázcsillapító (ha az óvodában belázasodik és korábban nyilatkozatot tett a szülő, 

illetve 1 órán belül nem ér ide). 

➢ Krónikus betegség esetén a gyermek tünetmentességét szolgáló gyógyszer, 

amelynek szedését a gyermek háziorvosa igazolással alátámasztja. 

• A szülő, a gyermeket évente (lehetőleg a születése napján) státuszvizsgálatra köteles 

elvinni a háziorvosához, védőnőhöz.  

• Az óvoda mindenkori gyermekvédelmi felelősének neve, beosztása a hirdető táblán, a 

honlapon és az intézményi dokumentumokban jelölve. 

 

Étkezés az óvodában: 

 

Tízórai: 8.00-9.00 között (folyamatos) 

Ebéd: 12.00-12.45  

Uzsonna: 14.45-15.30  

 

Az étkezés térítési díj befizetéséről és visszafizetéséről szóló rendelkezések:  

 

• Az étkezési térítési díjak központilag meghatározottak.  

• Az étkezési térítések befizetése, az igények regisztrációja minden hónap 15-ig közötti 

időszakban történik, melyre a szülők figyelmét a tájékoztató táblán hívjuk fel. A szülő 

köteles a megadott napon igényét leadni és a térítés díját rendezni. 
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• Az esetleges ebéd lemondások ügyében a szülők intézkedhetnek telefonon ½9-ig, vagy 

9 óráig online a „Menza” program használatával. Az ebéd lemondások 24 óra múlva 

lépnek életbe. 

• Automatikus ebéd rendelés nincs. A lemondott napok az ebéd befizetések alkalmával 

kerülnek jóváírásra. Be nem jelentett hiányzás esetén, amennyiben a szülő ingyenes 

étkezést vesz igénybe a térítési díj visszafizetésére kötelezhető. 

• A befizetett, de fel nem használt és lemondott ebédpénzt (pl. a gyermek jogviszonya 

megszűnt) visszautaljuk, vagy visszafizetjük. 

• A pedagógusoknak történő bejelentés a gyermek hiányzásáról nem jelent automatikus 

ebéd lemondást! 

 

A szülő kötelessége a gyermeke ebédjét rendelni, lemondani az alábbiak szerint: 

 

• Az arra rendszeresített füzetben személyesen a lemondandó időszak megjelölésével, a 

szülő aláírásával ellátva vagy saját felületükön online módon a „Menza ”programban. 

menza@kszki.obuda.hu  

• Telefonon vagy e-mailben történő bejelentés alapján kérheti a szülő az adott időszak 

lemondását.  

 

3. A szülő jogai és kötelességei 

 

2011. évi CXC. Nkt. 72, 73. § -a alapján 

Szülőkkel való közös nevelési elvek kialakítása: 

 

• Az óvodába járó gyermekeket pozitív gondolkodásmódra, reális énkép és önbizalom 

kialakítására, egymás és a felnőttek tiszteletben tartására, szeretetére és elfogadására 

neveljük. Fogadják el a másságot, koruknak megfelelően fejezzék ki magukat, de 

legyenek képesek alkalmazkodni is. Az esetleges konfliktusokat barátságosan és ne 

durvasággal, erőszakossággal, árulkodással oldják meg. Ezen törekvésünk sikerének 

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

• A gyermek előtt ne tegyenek indulatos, negatív megjegyzéseket mások gyermekére, 

annak származására, az óvodára, az ott dolgozó felnőttekre, és ne biztassák gyermeküket 

verekedésre, még ha előző nap az Ön gyermekét is érte esetleg sérelem. 

• Annak érdekében, hogy a gyermekeket a nekik legmegfelelőbb módszer szerint 

neveljük, szükség van igazi együttműködésre, nyitottságra és őszinteségre. 

• Komolyabb probléma, konfliktus, ellentét esetén mindenképpen keressék meg az óvónőt, 

illetve az óvoda vezetőjét, és közösen próbálják megoldani a konkrét helyzeteket. 

Kérjük, tartsák be a hivatali utat és az intézményre vonatkozó titoktartási etikettet!  

• Kérjük Önöket, hogy sem a gyerekekkel kapcsolatos, sem magánjellegű beszélgetésekre 

az óvodapedagógus munkája közben hosszabb időre ne vonják el a gyermekcsoporttól, 

mert balesetet idézhet elő és zavarhatja a nevelés-oktatás folyamatát!  

• A szülőknek joga van a pedagógusoktól és az óvoda vezetőjétől, valamint gyermekükkel 

foglalkozó egyéb szakemberektől felvilágosítást kérni és kapni a gyermek fejlődésével 

kapcsolatos kérdésben, előre egyeztetett fogadó órák keretében. A gyermekről készült 

feljegyzéseket láthatja a szülő és ezt köteles aláírásával jelezni. 

mailto:menza@kszki.obuda.hu
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• Kérjük, hogy telefonjukat az intézményben ne használják, a gyermekkel töltött 

minőségi idő biztosítása érdekében. 

 

Kapcsolattartás, együttműködési lehetőségek az óvoda dolgozóival: 

 

• szülői értekezletek (évente 2 alkalommal), 

• szülői fórumok (évente 2-4 alkalommal), 

• SZK megbeszélés (évente 2 alkalommal), 

• játszódélutánok, nyílt napok, ünnepek, 

• fogadó órák (szükség szerint vezetői, óvodapedagógusi, fejlesztői, előre egyeztetett 

időpontban), 

• esetmegbeszélések (előre egyeztetett időpontokban). 

 

Nyilatkozatok, egyéb jogok és kötelességek: 

 

• Beiratkozáskor szülői nyilatkozatot kérünk arról:  

➢ hozzájárulnak-e ahhoz, hogy gyermeküket az óvodából a pedagógusok kivigyék, 

(pl.: Állatkert, kirándulások, úszás, …)  

➢ a csoporttal a közlekedési eszközön utazhasson, 

➢ Az óvoda honlapján, az intézmény Facebook oldalán, a csoportos fórumokon a 

gyermek fotón és videón történő megjelenéséhez nem engedélyezett megjelenés 

nyilatkozat köteles, 

➢ fennáll e allergia, krónikus vagy egyéb tartós betegség, fogyatékosság, szakértői 

vizsgálat, ételallergia, étel érzékenység.  

➢ Amennyiben változás történik, a szülő köteles az intézményben jelezni! 

• Amennyiben a szülő vagy megbízottja nem jön a gyermekért az óvoda zárásáig, értesítjük 

a szülőket, ha fél órán belül nem elérhető, akkor a kerületi rendőrkapitányság gyermek és 

ifjúságügyi osztályát, a továbbiakban ők intézkednek. Gyermeket óvodai dolgozó ilyen 

esetben nem viheti a szülőhöz! 

• Az óvoda életével kapcsolatos, fontos információkat a hirdető táblákra helyezzük el. 

• Kérjük, ezeket folyamatosan kísérjék figyelemmel. 

• Az óvoda által nyilvántartott, a gyermekekkel kapcsolatos személyes adatokat a 

mindenkori hatályos törvények szerint tartja nyilván és kezeli az intézmény. 

• Vezetői engedéllyel, az óvoda profiljával, tevékenységével, működésével kapcsolatos 

anyagok kerülhetnek ki a hirdető táblákra. 

• Az intézmény területén párt, politikai célú mozgalom, vagy párthoz kötődő szervezet nem 

működhet.  

• Az étel allergiás reakciók elkerülése érdekében az Intézményben a gyermekétkeztetésen 

kívül csak olyan külsős termékek adhatók a gyermekeknek, amelyeknek a csomagolásán 

(pl.: keksz, aprósütemény, …) részletesen megjelölték az összetevőket, az allergéneket, 

valamint szavatosságának idejét. Kérem, hogy ilyen alkalmakon (pl.: születésnap, farsang, 

gyermeknap, csoportos sütés, családinap…) részesítsék előnyben az egészséges ételeket, 

italokat.  

• Az óvoda nevelőtestületének tiszteletben kell tartani a szülő nevelési elveit, nem bírálhatja 

felül, nem avatkozhat bele a család életvitelébe mindaddig, amíg a gyermek testi, érzelmi, 
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értelmi fejlődése biztosított. Ennek hiányában a gyermek érdekében az óvoda segítséget 

kérhet a gyermekvédelmi, családgondozói hálózattól. 

• Köteles a szülő betartani mindazokat a belső szabályokat, amelyek az óvoda zavartalan 

nevelőmunkáját, biztonságát, higiéniai, egészségügyi előírásait szabályozzák. 

• Bármely, az óvodában készített hang- és képfelvétel, közösségi oldalakon való 

megjelentetése, a vezető írásos engedélye nélkül TILOS!  

• Az intézményben fogadó órákon, megbeszéléseken, kép- és hangfelvétel nem 

készíthető, az fel nem használható a részt vevők beleegyezése nélkül. 

• A házirendben nem megjelenített gyermeki és szülői jogokat a köznevelésről szóló törvény 

részletesen tartalmazza. 

• A Szülői Szervezet a gyermekek nagyobb csoportját érintő bármely kérdésben tájékoztatást 

kérhet az intézmény vezetőjétől, s az ügyek tárgyalásakor részt vehet a nevelőtestület 

értekezletein (gyermekek nagyobb csoportja 50 főtől terjedhet). 

• Az óvoda minden csoportjában az első szülői értekezleten megválasztásra kerül a Szülői 

Közösség képviselői (SZK). Tagjai képviselik a szülőket, tartják a kapcsolatot az óvoda 

vezetőjével, a közös leveleket kiküldik szülőtársaiknak, véleményezési- és javaslattételi 

jogukkal élnek a törvény által deklarált módon. SZK ülést egy nevelési évben minimum 

egy, legfeljebb két alkalommal tartunk.  

 

A nevelőmunkát segítő szakemberek munkája: 

 

• Az óvodában utazó logopédus, a kihelyezett órarend szerint foglalkozik a gyermekekkel. 

• Az óvoda pszichológusa heti 4 napon (a 3 intézményben, más-más időpontban) 

foglalkozik a segítségre szoruló gyermekekkel és családokkal, amennyiben a szülő a 

felajánlott foglalkozást és segítséget igényli és elfogadja, s ezt nyilatkozatban aláírásával 

is megerősíti. A pszichológus óvodánkban való tartózkodásának és fogadóórájának 

időpontjáról a faliújságon kaphatnak tájékoztatást a szülők.  

• Az óvoda gyógypedagógusa heti 5 napon (a 3 intézményben, más-más időpontban) 

foglalkozik a segítségre szoruló gyermekekkel. Az SNI ellátást igénylőkkel abban az 

esetben tud foglalkozni, amennyiben azt a fejlesztendő terület kijelölésé őt jogosulttá 

teszi. Az órarend kihelyezéséről gondoskodik.  

• A gyógypedagógus kötelessége az SNI fejlesztésről külön dokumentáció (kül- és bel ív), 

fejlődési napló és fejlesztési terv készítése és vezetése, illetve a gyermekek fejlődésének 

nyomon követésére naprakész dokumentáció vezetése a logopédiai naplóban.  

• Továbbá, amennyiben a szülő a felajánlott foglalkozást és segítséget igényli és elfogadja, 

ezt nyilatkozatban aláírásával is szükséges megerősítenie. 

 

Térítéssel igénybe vehető szolgáltatások: 

 

• A nevelési év kezdetekor kínált választékból, az 5. életévet betöltő gyermekek vehetnek 

részt. Az önköltséges tanfolyamokra vonatkozó külön szabály rendszer elfogadásáról a 

szülő, alá írásával nyilatkozik.  
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4. Az óvoda működésének és munkarendjének szabályozói 

 

• Adott nevelési év időtartama: szeptember 01-től - augusztus 31-ig, ezen belül a 

szorgalmi időszak szeptember 1-től május 31-ig tart. Nyári napirend június 1-augusztus 

31. között. 

• A nyári időszakban a kijelölt ideig zárva tartunk, időpontját az Fenntartó határozza meg. 

Az intézmény, a zárás idejéről február 15-ig értesíti a szülőket. 

• A nevelési év során 5 nevelés nélküli munkanapot vehet igénybe az óvoda. 

• Ennek időpontjáról a Munkaterv elfogadását követően, illetve újból 14 nappal előbb, 

írásban értesíti a szülőket. A változtatás jogát fenntartjuk. 

• A nevelés nélküli munkanapokon és a nyári-téli zárva tartás alatt az óvoda gyermekeket 

nem fogad, a kerületben nyitva tartó óvodákban biztosít ügyeleti elhelyezést, igény és 

jogosultság szerint, amennyiben a Fenntartó másként nem rendeli. 

• Ezeken a napokon, az Ágoston Művészeti Óvodába és a Váradi telephelyre járó 

gyermekeknek ügyeletet a Meseerdő Óvoda, a Kastély Tagóvodába járó gyermekeknek a 

Hétpettyes Törzs-Solymár Óvoda, Óbudai Vackor Óvoda biztosít. Ezt írásban előre kell 

kérvényezni az óvodavezető felé, ekkor a gyermek aznapi étkeztetésének megoldása is 

megbeszélésre kerül. 

 

Intézményi nyitva tartás és a bent tartózkodás rendje:  

 

Ágoston Művészeti Óvoda, székhely: 6.30-17.30 

Váradi Telephely: 6.30-17.30 

Kastély Tagóvoda: 6.00-18.00 

 

Reggel 6.30– 7.00 (7.30) óráig, valamint délután (16.30) 17.00 órától (17.30) 18.00 óráig – 

összevont csoportban ügyeletet biztosítunk. 

 

• Amennyiben a csoportok létszáma valamilyen oknál fogva jelentősen lecsökken, a vezető 

elrendelheti a csoportok összevonását (iskolai szünidő, szombati munkanap stb.) 

• Üzemeltetési költség takarékosság, illetve egyéb indokolt esetben a vezető elrendelheti az 

épületek összevonását (iskolai szünidő, szombati munkanap stb.) 

• Új gyermekeknél lehetőséget biztosítunk az anyás beszoktatásra. Ez addig tart, amíg a 

gyermek érdeke megkívánja, és nem zavarja az óvoda életét. Ekkor a gyermekkel egy 

hozzátartozó tartózkodhat az intézményben (csoportban az óvónők által egyeztetettek 

szerint). 

• Az óvoda ünnepei, a kifüggesztett program leírások alapján nyitottak. Erről érdeklődjenek 

a csoportos pedagógusoknál.  

• Reggelente 9.00-ig érkezzenek meg gyermekeikkel, hogy a csoportok napirendjét, a napi 

programokat ne zavarják meg! 

• Alkalomszerűen előfordulhatnak olyan séták, események, amiket előzetesen a 

pedagógusok nem jelentenek be. Aki ehhez nem szeretne hozzá járulni, kérjük, 

tegyen írásos nyilatkozatot a csoportos pedagógusoknál!  

• Kérjük, vegyék figyelembe gyermekük életkori sajátosságaiból fakadó személyiségi 

jegyeit, érdeklődését, igényét. Az udvaron huzamosabb ideig lehetőleg ne 

tartózkodjanak.  
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• Gyermek az óvodában napi 8 óránál hosszabb ideig lehetőleg ne tartózkodjék. 

A gyermeket az óvodából az óvoda zárásáig haza kell vinni. 

 

Sószobát a szülők, délutánonként előre egyeztetett rendben használhatják gyermekeikkel. 

Kérjük, hogy az ott feltüntetett etikettet, a sószoba állagának megőrzése érdekében 

betartani szíveskedjenek! Az óvodai csoportjaink bármikor igénybe vehetik. 

 

5. Panaszkezelés rendje 

 

• A szülők probléma esetén forduljanak az érintett személyekhez (óvodapedagógus, 

óvodatitkár, óvodavezető). 

• Amennyiben nem szeretnének élni a fogadó óra adta lehetőséggel, a panaszt írásos 

formában, borítékban az Ágoston Művészeti Óvoda címére lehet küldeni. 

• Az írásban benyújtott panaszra, legkésőbb 30 napon belül írásos választ kapnak. 

• Kérdéses esetekben fordulhatnak a fenntartói képviselethez, akinek elérhetősége 

mindenkor a központi hirdetőtáblán van feltüntetve. 

 

6. Óvó-védő eljárások 

 

Az épületek bejáratánál az ajtót kódolt zárral szereltük fel, a gyermekek védelmének 

érdekében. A szülőket a kódról tájékoztatjuk, gyermeknek a kódrendszert használni 

TILOS! A Kastély épület autós bejáróját kérjük szabadon hagyni! Szülők járművel nem 

hajthatnak be az óvoda területére! 

Ez minden óvodásunk és az óvodában megforduló gyermek érdeke! 

 

• A gyermekek öltöztetése a folyosón történik, a gyerekeket átöltöztetve reggel a 

pedagógusnak kell átadni. Délután, távozáskor a szülő írásbeli meghatalmazása alapján 

a meghatalmazott személyeknek adják át a gyermekeket.  

• Amennyiben a szülő ebéd után szeretné elvinni gyermekét, akkor az alvó gyermekek 

nyugodt pihenése érdekében ajánlott, hogy 13.15 óráig érkezzen meg. 

• Elviteli szándékát előzetesen jelezze a csoportos óvónőnek, hogy ne fektessük le a 

gyermeket. A gyermek érkezése és távozása csak a gyermekre felügyelő 

óvodapedagógus tudtával történhet. A szülő kötelessége a pedagógusnak jelezni a 

gyermek érkezését, illetve távozását. Ez a szabály az udvaron való tartózkodás alatt 

fokozottan érvényben van.  

• Az udvari játékok, eszközök használata csak az óvodapedagógus jelenlétében és 

engedélyével használhatók. Testvérgyermekek az eszközöket nem használhatják! 

• A délutáni sportfoglalkozásokra beiratkozott gyermekek szülei, lehetőség szerint a 

foglalkozás végéig érkezzenek meg gyermekeikért.  

• Az óvoda épületében gyermekek egyedül nem közlekedhetnek, nem várakozhatnak.  

• A délutáni foglalkozást vezető személy felelős a gyermekért, akit külön foglalkozásra 

elkért a csoportról, és az ő kötelessége gondoskodni a gyermek átadásáért is a foglalkozás 

végén. 

• Az óvodapedagógus köteles az adott gyermekcsoporttal (korának megfelelő szinten) 

ismertetni, és betartatni az udvari élet szabályait, a testi épségük megóvása érdekében.  

• Az udvaron felügyelet nélkül nem tartózkodhatnak a gyermekek. 



 16  

• Az óvoda dolgozói csak annak a személynek adhatják át a gyermeket, akiről a gondviselő 

vagy a szülő korábban nyilatkozatot tett. 

• A gyermekeket kísérő óvodai dolgozók csak és kizárólag (minimum) kettő felnőtt 

kíséretben, 15 fő felett (minimum) 3 felnőtt kíséretében hagyhatják el az épületet (pl.: 

sétára, programra, külön órára…), egyedül nem engedélyezett. Láthatósági mellény 

viselése és az eseményt a „kilépő” füzetben rögzíteni szükséges. 

• A fakultatív programot tartó foglalkozás vezetők nem vihetik ki a gyerekeket az 

épületből. 

• Az óvoda csoportszobáiban a gyermekek és szülők egyaránt csak benti cipőben 

tartózkodhatnak. 

• A csoportszobában váltócipő viselése nyáron is szükséges. 

• Baleset vagy különös betegség jeleinek észlelése esetén azonnal mentőt vagy orvost 

hívunk, a szülőt értesítjük és vagy a Vörösvári úti orvosi rendelőbe viszi a gyermeket egy 

dolgozónk. A vezetőt ezzel egy időben értesítjük a történtekről, ha szükséges 

jegyzőkönyvezt veszünk fel. 

 

7. Az óvoda helyiségeinek használata 

     

Folyosó: 

• Megfigyelő kamerarendszer működik a családok és az intézmény vagyonvédelme 

érdekében. 

• A folyosón hagyott személyes tárgyakért felelősséget nem vállalunk!  

• Az otthonról hozott játékokat (roller, kerékpár, szánkó…) a szülő nem hagyhatja az 

óvoda belső területén, mert nem alkalmas ezek tárolására. A bejárati ajtó előterében még 

átmenetileg sem tárolhatják ezen eszközöket, tűzvédelmi előírások betartása miatt. 

• A folyosón és az öltözőkben szaladgálni balesetveszélyes. 

• Az óvoda épületében kerékpározni, rollerezni, görkorcsolyázni, gördeszkázni tilos, 

ezeket, az eszközöket, valamint szánkót és babakocsit napközben tárolni nem tudunk. 

 

Csoportszoba: 

• Az otthonról behozott játékokért felelősséget nem vállalunk.  

• Balesetveszélyes, szabványtól eltérő játékokat a csoportba nem lehet bevinni.  

• Szülő csak indokolt esetben tartózkodhat a csoportszobában, váltócipőben. Az óvodai 

csoportok és foglalkozások látogatását más személyek részére, kizárólag az óvodavezető 

engedélyezheti. 

• Az óvodapedagógus csak az óvó-védő előírások figyelembevételével viheti be az óvodai 

foglalkozásokra az általa készített, használt pedagógiai eszközöket. 

 

Gyermeköltöző: 

• A gyermeköltözők a gyermekek számára kialakított tér kérjük, hogy gyermekeiket a 

folyosón öltöztessék. (Egészségügyi, ANTSZ előírások miatt) 

• A gyermekek öltözőszekrényeiben élelmiszert ne tároljanak. 

 

Konyha: 

Az óvoda konyhájába csak egészségügyi kiskönyvvel rendelkező személy léphet be! 
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Felnőtt mosdó: 

Az intézmény területén nincs kialakítva nyilvános mosdóhelység, ezért egészségügyi 

szempontból csak az óvoda dolgozói használhatják. 

 

Dohányzásra kijelölt hely: 

Az óvoda egész területén a dohányzás tilos! Dohányozni csak a főbejárattól számított 5 

méteren kívül lehet, amely a szülőkre is vonatkozik! (egyéb rendelkezések a Dohányzási 

szabályzatban) 

 

Tornaszoba: 

A tornaszobában csak pedagógus felügyelete mellett tartózkodhatnak gyermekeik.  

Az önkéntes, egyéni tornaszoba használat balesetveszélyes és TILOS! 

 

Egyéb szabályozók: 

• Épületeink, rendőrségre bekötött riasztóval ellátott, kamerával megfigyelt terület! 

• Mobiltelefonok használatát az óvoda nyílt napjain, ünnepein, szülői értekezleteken, 

ügyintézés közben kérjük, mellőzzék!  

• Az óvoda dolgozói csak saját felelősségükre adhatják meg magánjellegű elérhetőségeiket.  

• Abban az esetben, amikor a pedagógus részt vesz a kötelező minősítő, belső ellenőrzési 

csoport, illetve tanfelügyeleti eljárásban, külsős szakemberek látogatják az intézményt.  

• A hozzánk járó gyermekekkel és az óvodával kapcsolatos információkat sem telefonon, 

sem e-mailben nem szolgáltatjuk ki, a számunkra ismeretlen (vagy harmadik) személy 

részére.  

 

8. A gyermek értékelésének, jutalmazásának elvei 

 

• Az értékelést az óvodapedagógusok végzik évente minimum két alkalommal, a 

gyermekenként vezetett személyiség lapon, saját megfigyeléseik alapján. 

• Az értékelés fontos közösségalakító tényező. Az óvodában a pozitív értékelés az 

elsődleges: a jutalmazás és ennek előlegezett formája, a biztatás, pozitív megerősítés, 

dicséret. Ezzel erősíthetők leginkább a gyermekek helyes megnyilvánulásai, és ezzel 

alakítható a pozitív motiváció. 

Az óvodában alkalmazott jutalmazás a verbális és nonverbális kommunikációs eszközök, 

érzelmek kifejezések. Tárgyi jutalmazás nem vagy csak speciális esetekben alkalmazható 

 

8. 1. A gyermekek jutalmazásának elvei 

A teljesítménnyel kapcsolatban jutalmazható: 

- az kiemelkedő sporteredmény, illetve tevékenység, 

- példamutató, kiemelkedő, kulturális élet területén elért jó eredmény, illetve 

tevékenység. 

- A jutalmazás történhet: 

- egyénileg, gyermekenként, illetve 

- csoportosan, adott közösség számára (pl.: csoportos belépőjegy) 
- A gyermekek jutalmazásának főbb formái: 

- szóbeli dicséret, 

- írásbeli dicséret. (pl.: Oklevél) 
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8. 2. A fegyelmező intézkedések  

Az életkori sajátosságokból fakadóan mindig a pozitív irányba ható mintaadás, átterelés, 

motiválás, megbeszélés, szélsőséges esetben tevékenység megállítása. Elkülönítés (csoport 

területéről), étel, tárgy vagy szeretetmegvonás nem alkalmazható. Mindig a gyermek 

viselkedésének megváltoztatására irányul. Helytálló mimikai eszközök alkalmazhatók. A 

fegyelmező intézkedések alkalmazása során a következetesség azt jelenti, hogy az adott 

fegyelmezetlenség elkövetésért rendszeresen alkalmazni kell a fegyelmező intézkedést. A 

gyermek személyiségéhez igazodó fegyelmezés elve azt jelenti, hogy az óvodapedagógusok 

azt a fegyelmező intézkedést alkalmazzák, mely a gyermek esetében eléri a kívánt nevelő 

hatást. 

 

A közösség érdekeit figyelembe vevő fegyelmező intézkedés elvének alkalmazása során az 

óvodapedagógus a közösség érdekeit, a z óvodai nevelés napirendjét figyelembe véve 

alkalmazza a következetesség és a gyermek személyiségéhez igazodó figyelmeztetést. 

 

9. Reklámtevékenység, kép és hangfelvétel készítése, telefonhasználat 

 

• Az intézmény területén kereskedelmi tevékenység nem folytatható, kivéve az óvoda által 

szervezett eseményeken. 

• Reklámanyagok vezetői engedélykérés követően oktatási, sport és környezetvédelem- 

témában helyezhetők el az intézmény területén.  

• Politikai pártok plakátjai nem helyezhetők el az óvoda területén. 

• Elhatárolódunk negatív felhangot keltő, vélt vagy valós sérelmeket megfogalmazó, 

csoportos vagy személyes jogokat sértő, közösségi portálokon elindított 

tevékenységektől.  

• Az óvoda területén a fényképezés, videózás vezetői engedélyhez kötött. Nem járulunk 

hozzá, hogy szülők által, eseti engedéllyel készült fotók, videó-felvételek, amelyeken az 

óvoda dolgozói szerepelnek, internetes oldalakra felkerüljenek! 

• Óvodánkban lévő gyermekekről, felnőttekről videófelvétel vagy képfelvétel csak: 

a) az óvodai munkatervében meghatározott óvodai élethez kapcsolódó ünnepek,  

b) az óvodapedagógusok által a szülőkkel az óvodai nevelési év első szülői értekezletén 

egyeztetett egyéb rendezvények alkalmával készíthető, amennyiben ehhez a szülő 

előzetesen hozzájárult. 

• Az előző pontban foglaltaktól eltérően az óvoda tulajdonában álló film- vagy 

fényképfelvétel készítésére alkalmas eszközzel készített és kizárólag az óvodai csoport 

zárt közösségi csoportjának tagjai részére az óvodai csoportok napi életéről szólóan 

megküldött képek a szülő hozzájárulása esetén készíthető. Az ilyen módon készített 

képeket a szülők részére való megküldést (feltöltést) követően helyreállíthatatlanul 

törölni kell az eszközről. 

• Az óvoda dolgozója a csoportban kép- vagy filmfelvétel készítésére alkalmas eszközt 

(fényképezőgép, tablet, telefonkészülék stb.) csak az óvodavezető engedélyével 

használhat. 

• Tilos az óvodában tartózkodó gyermekről az öltözőben (öltözésre használt helyiségben) és 

a mosdóban felvételt készíteni, illetve tilos olyan felvételt készíteni, amelyen gyerek 
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hiányos öltözékben szerepel (amelyben alsó neműben van, illetve legalább rövid nadrág és 

rövid felső nincs rajta).  

• Magánügyben mobiltelefont csak a nevelőmunka és a gyermekek délutáni pihenő idejének 

zavarása nélkül, a munkaközi szünetben vagy a legszükségesebb esetben lehet használni, 

ha az óvodapedagógus felügyeletére bízott óvodások felügyelete teljes biztonsággal 

megoldott.  

• A magánbeszélgetés alkalmával az óvoda dolgozója köteles arról gondoskodni, hogy a 

gyermek ne halhassa a beszélgetést. 

• Mobiltelefont az óvodai csoportszobában feszültség alá helyezni TILOS!  

• A nevelőmunka és a gyermekek délutáni pihenő ideje alatt az okostelefont, Tabletet, lap-

topot néma üzemmódban kell tartani  

Az óvoda dolgozói közfeladatot ellátó személyek. 

 

10. Az intézmény napirendje 

 

Az egészséges életmódot támogatása szempontjai szerint kerül kialakításra, melyre vonatkozó 

szabályok betartása az intézményben mindenki számára kötelező. Úgy alakítjuk, hogy a 

szülők gyermeküket az óvodai tevékenység zavarása nélkül behozhassák, illetve 

hazavihessék. A kötelező pihenő idő biztosított minden nap 13.00-15.00-ig. Ettől eltérhet a 

csoport szokásrendjének és életkorának megfelelően, valamint az óvodai élet kialakításához 

mérten. Kifüggesztve a Hirdetőtáblán és a csoportok előtti faliújságon található. 

A csoportok napirendje a csoportnaplóban található. 
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Záró rendelkezések               Iktatószám: 2-20/2022 

 

A Házirend hatálya, hatályba lépése 

A házirendet az óvoda vezetője készíti el és a nevelőtestület fogadja el. A házirend az 

intézményvezető jóváhagyásával válik érvényessé. (2011. évi CXC. Törvény 25.§ (4)) 

Jóváhagyás dátuma: 2022. február 25. 

Közzététel: elektronikus úton, a faliújságra kifüggesztve és az óvoda honlapján 2022. 03. 01-

ig. 

 

A Házirend hatálya kiterjed: 

• az intézmény valamennyi dolgozójára, 

• az intézménybe járó gyermekekre, 

• az óvodások szüleire, 

• valamint az intézményben ideiglenesen tartózkodó minden felnőttre és gyermekre. 

 

A Házirend a jóváhagyás napján lép hatályba. 

 

Nyilvánosságra hozatal módjai, időpontja: 

• Az óvodavezető – minden nevelési év, nyitó szakmai napján – ismerteti a házirendet a 

dolgozói közösséggel. 

• A Házirend és a Szervezeti és Működési Szabályzat vonatkozó részeiről, az 

óvodapedagógusok tájékoztatják a gyermekeket, a rájuk vonatkozó részekkel. 

• Minden csoportban nyomtatott formában megtalálható. 

• A Házirend megtalálhatóságát jól látható helyen – az iroda melletti Tájékoztató táblán 

jelezzük. (Az egész nevelési évben folyamatosan megtekinthető az irodákban, a 

folyosón elhelyezett tartóban és olvasható az óvoda honlapján.) 

• Az új gyerekek szülei a beiratkozás alkalmával kapják meg nyomtatot vagy 

elektronikus formában. 

 

Felülvizsgálat rendje: 

• A Házirendet évente kell felülvizsgálni, szükség szerint módosítani. 

• A Házirendet a nevelőtestület véleményezi és fogadja el. 

• A Szülői Szervezet véleményezési jogot gyakorol. 

• A fenntartó ellenőrzi. 

• Azon rendelkezések érvénybeléptetéséhez, amelyekből a fenntartóra többletköltség 

hárul, a Fenntartó egyetértése szükséges. 

 

 

 

                           Készítette: Nagy Veronika 

                                                                                                          Intézményvezető 

 

Kelt: Budapest, 2022. február 09. 


