
Rumi Játékvár Óvoda  OM: 201896 

9766 Rum 
Kossuth Lajos u. 2.     

 

Iktatási szám: 3-35/2020 

 

 

 

 

 

RUMI JÁTÉKVÁR ÓVODA 

 

HÁZIREND 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020.09.01. 



Rumi Játékvár Óvoda  OM: 201896 

9766 Rum 
Kossuth Lajos u. 2.     

1 

 

 

TARTALOMJEGYZÉK 

 
1. ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK ........................................................................................................................ 2 

2. AZ INTÉZMÉNY HELYE A KÖZNEVELÉSBEN, A NEVELÉSI ÉV RENDJE .................... 2 

3. AZ ÓVODA NAPI NYITVA TARTÁSI RENDJE ..................................................................................... 2 

4. NYÍLT NAP, NEVELÉS NÉLKÜLI MUNKANAP .................................................................................. 3 

5. A NYÁRI ZÁRVA TARTÁS RENDJE ........................................................................................................... 3 

6. KÖTELEZŐ ÓVODAI NEVELÉS, ÓVODAI FELVÉTEL KELETKEZÉSE ........................... 3 

7. AZ ÓVODAI BEÍRATÁSHOZ SZÜKSÉGES OKMÁNYOK ............................................................. 8 

8. AZ ÓVODAI JOGVISZONY MEGSZŰNÉSE ........................................................................................... 8 

9. GYERMEKEK NEVELÉSE AZ ÓVODÁBAN .......................................................................................... 9 

10. A GYERMEK ÉRKEZÉSE ÉS TÁVOZÁSA ............................................................................................... 9 

11. A GYERMEK JOGA AZ ÓVODÁBAN ........................................................................................................10 

12. A GYERMEKEK JUTALMAZÁSÁNAK ELVEI ÉS FORMÁI ......................................................12 

13. A GYERMEKEK ÖLTÖZTETÉSE (RUHÁZATA) ..............................................................................13 

14. A TÉRÍTÉSI DÍJ BEFIZETÉSE, VISSZAFIZETÉSE .........................................................................13 

15. TÁVOLLÉT AZ ÓVODÁBÓL ..........................................................................................................................15 

16. A GYERMEKEK ÁLTAL AZ ÓVODÁBA BEVIHETŐ TÁRGYAK ..........................................17 

17. BETEGSÉG ESETÉN SZÜKSÉGES TEENDŐK ...................................................................................18 

18. A GYERMEKEK FEJLETTSÉGÉNEK ÉRTÉKELÉSE ...................................................................18 

19. SZÜLŐK (GONDVISELŐK) KÖTELESSÉGEI ÉS JOGAI ............................................................19 

20. KAPCSOLATTARTÁS, AZ EGYÜTTMŰKÖDÉS LEHETŐSÉGEI A NEVELŐKKEL .21 

21. FOGADÓ ÓRÁK RENDJE .................................................................................................................................23 

22. INTÉZMÉNYI ÓVÓ-VÉDŐ ELŐÍRÁSOK ...............................................................................................23 

23. RENKÍVÜLI ESEMÉNY ESETÉN SZÜKSÉGES TEENDŐK .......................................................25 

24. A FEGYELMEZŐ INTÉZKEDÉSEK ELVEI ..........................................................................................26 

25. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK................................................................................................................................26 

26. HÁZIREND JOGSZABÁLYI ALAPJA .......................................................................................................27 

27. LEGITIMÁCIÓS ZÁRADÉK ...........................................................................................................................28 

1. SZ. FÜGGELÉK HÁZIRENDET KIEGÉSZÍTŐ MŰKÖDÉSI ÉS EGÉSZSÉGÜGYI ELJÁRÁSOK 

PANDÉMIÁS JÁRVÁNYHELYZETBEN…………………………………………………………...30 

 



Rumi Játékvár Óvoda  OM: 201896 

9766 Rum 
Kossuth Lajos u. 2.     

2 

 

1. ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK 

sorsz Megnevezés Adat 

1. Intézmény neve: RUMI JÁTÉKVÁR ÓVODA 

2. Intézmény székhelye 9766 Rum, Kossuth Lajos utca 2. 

3. Intézmény feladatellátási helye 9766 Rum, Kossuth Lajos utca 2. 

4. Intézmény telefonszáma: 06 30 831 2077; 06 30 497 4894 

5. Intézmény alapító szerve: Rum Község Önkormányzata 

6. Intézmény fenntartója: Rum Község Önkormányzata 

7. Az intézmény képviseletére 

jogosult intézmény vezetője 

Varga Lászlóné 

 

2. AZ INTÉZMÉNY HELYE A KÖZNEVELÉSBEN, A NEVELÉSI ÉV RENDJE 

Az óvodai nevelés a gyermek neveléséhez szükséges, a teljes óvodai életet magában foglaló 

foglalkozások keretében folyik. 

Az óvodai nevelésről, a többi gyermekkel együtt nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekek 

óvodai neveléséről a települési önkormányzat intézmény alapítása és fenntartása révén 

gondoskodik. 

Az óvoda a gyermek hároméves korától a tankötelezettség kezdetéig nevelő intézmény, amely a 

gyermeket fokozatosan, de különösen az utolsó évében az iskolai nevelés-oktatásra készíti fel.  

A hivatal gondoskodik az óvodai nevelésben részvételre kötelezettek és a tankötelesek 

nyilvántartásáról, a nyilvántartásból adatot közöl a területileg illetékes kötelező felvételt biztosító 

óvodák fenntartói számára. A felmentést engedélyező szerv hivatalból, valamint a hivatal jelzése 

alapján elrendeli és felügyeli az óvodába járási kötelezettség és a tankötelezettség teljesítését. 

A gyermek iskolába lépéshez szükséges fejlettségének jellemzőit az Óvodai nevelés országos 

alapprogramjának kiadásáról szóló kormányrendelet határozza meg. 

 

A nevelési év minden év szeptember 1-től a következő év augusztus 31-ig tartó időszak. 

 

3. AZ ÓVODA NAPI NYITVA TARTÁSI RENDJE 

Az intézmény hétfőtől-péntekig az e tárgykörben kibocsátott és mindenkor hatályos fenntartói 

határozatnak megfelelően tart nyitva. 

Nyitva tartás: 6.30 – 16.30 
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4. NYÍLT NAP, NEVELÉS NÉLKÜLI MUNKANAP 

Az intézmény bemutatkozását szolgáló pedagógiai célú óvodai nyílt nap tervezett időpontját az 

éves munkaterv tartalmazza, amelyről a tájékoztatást az óvodában jól látható helyen ki kell 

függeszteni a faliújságon. 

 

Az óvodai nevelés nélküli munkanapok száma egy nevelési évben az öt napot nem haladhatja 

meg. Az óvodai nevelés nélküli munkanapon - a szülő igénye esetén - az óvoda ellátja a gyermek 

felügyeletét. Az óvodai nevelés nélküli munkanapokról legalább hét nappal a zárva tartást 

megelőzően a szülőket tájékoztatni kell. 

 

5. A NYÁRI ZÁRVA TARTÁS RENDJE 

Az óvoda a nevelési év folyamán folyamatosan működik (a nyári időszakban is - kivéve a felújítási, 

nagytakarítási munkák idején). Az óvoda nyári zárva tartásáról legkésőbb február tizenötödikéig a 

szülőket tájékoztatni kell.  

 

6. KÖTELEZŐ ÓVODAI NEVELÉS, ÓVODAI FELVÉTEL KELETKEZÉSE  

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.  

Az óvodai felvétel, átvétel jelentkezés alapján történik. Az óvodába a gyermek - a törvényben 

foglalt kivétellel - harmadik életévének betöltése után vehető fel. A szülő gyermeke óvodai 

felvételét, átvételét bármikor kérheti, a gyermekek felvétele folyamatos. 

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

belül betölti, feltéve, hogy minden, a településen, vagy ha a felvételi körzet több településen 

található, az érintett településeken lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező 

hároméves és annál idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthető. 

 

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 (a továbbiakban: felmentést engedélyező szerv) 

felmentheti az óvodai foglalkozáson való részvétel alól, ha a gyermek családi körülményei, sajátos 

helyzete indokolja. Ha az eljárásban szakértőt kell meghallgatni, csak az óvodavezető vagy a 

védőnő rendelhető ki. 
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A gyermeket elsősorban abba az óvodába kell felvenni, átvenni, amelynek körzetében lakik, vagy 

ahol szülője dolgozik. A felvételről, átvételről az óvoda vezetője dönt. Ha a jelentkezők száma 

meghaladja a felvehető gyermekek számát, az óvodavezető, amennyiben az óvoda fenntartója több 

óvodát tart fenn, az óvoda fenntartója bizottságot szervez, amely javaslatot tesz a felvételre. 

A települési önkormányzat közzéteszi az óvoda felvételi körzetét, valamint az óvoda nyitva 

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

óvoda körzetében lakik (a továbbiakban: kötelező felvételt biztosító óvoda). 

Életvitelszerű ott lakásnak minősül, ha a gyermek a kötelező felvételt biztosító óvoda körzetében 

található ingatlant otthonául használja és az ilyen ingatlan a polgárok személyi adatainak és 

lakcímének nyilvántartásában a gyermek lakóhelyeként vagy tartózkodási helyeként az óvodai 

beiratkozás első határnapját megelőző három hónapnál régebb óta szerepel. Ha ez nem teljesül, 

vagy ha bármely körülmény alapján arra lehet következtetni, hogy a gyermek a nyilvántartásban 

szereplő lakhelyén vagy tartózkodási helyén nem életvitelszerűen lakik, úgy az óvodavezető, 

illetve az Nkt. 49. § (2) bekezdés szerinti esetben az óvodavezető vagy a fenntartó által szervezett 

bizottság jogosult felszólítani az óvodába jelentkező gyermek szülőjét, hogy az életvitelszerű 

körzetben lakás tényét akként igazolja, hogy a felszólítás kézhez vételétől számított 15 napon belül 

bemutatja a területileg illetékes védőnőtől származó, a védőnői ellátás igénybevételét igazoló 

nyilatkozatot. 

Ha az óvodavezető, illetve az általa vagy a fenntartó által szervezett bizottság felszólítása ellenére 

a szülő a védőnői nyilatkozatot nem mutatja be, úgy az óvodavezető, illetve az általa vagy a 

fenntartó által szervezett bizottság jogosult az életvitelszerűen körzetben lakást családlátogatás 

kezdeményezésével ellenőrizni. Ha az óvodavezető az általa, illetve a fenntartó által szervezett 

bizottság által javasolt legalább három időpont közül a gyermek szülője vagy törvényes képviselője 

egy alkalommal sem teszi lehetővé a családlátogatást, úgy vélelmezni kell, hogy a gyermek nem 

életvitelszerűen lakik a kötelező felvételt biztosító óvoda körzetében, és ennek alapján az óvodai 

felvétel megtagadható. 

 

Az óvodai beiratkozásra a tárgyév április 20-a és május 20-a között kerül sor. A fenntartó az 

óvodai beiratkozás idejéről, az óvodai jogviszony létesítésével összefüggő eljárásról a 

beiratkozás első határnapját megelőzően legalább harminc nappal közleményt vagy hirdetményt 

tesz közzé a saját honlapján, közlemény vagy hirdetmény közzétételét kezdeményezi a 

fenntartásában működő óvoda honlapján, ennek hiányában a helyben szokásos módon. 
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A fenntartói közlemény, hirdetmény tartalmazza 

a) az óvodai felvételről, az óvodai jogviszony létesítéséről, 

b) az óvodai beiratkozás időpontjának meghatározásáról, 

c) a gyermek óvodai beíratásához szükséges közokiratokról, dokumentumokról, 

d) az óvodáztatási kötelezettség nem teljesítése esetén alkalmazható jogkövetkezményekről, 

e) az integráltan nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai felvételéről, a nevelésükre        

    az alapító okiratuk szerint jogosult óvodákról és azok elérhetőségéről, 

f) az alapító okiratuk szerint nemzetiségi nevelést folytató óvodákról és azok elérhetőségéről, 

g) az óvoda felvételi körzetéről szóló tájékoztatást, 

h) az óvodai felvétel tárgyában meghozott döntés közlésének határnapját, amely legkésőbb a  

beiratkozásra kiírt utolsó határnapot követő 30. nap, valamint 

i) a jogorvoslati eljárás szabályait. 

 

A hivatal az Nkt. 45. § (8) bekezdése szerinti adatokat a tárgyév március elsejéig küldi meg a 

kötelező felvételt biztosító óvodák fenntartói számára. A hivatal április 16-áig értesítést küld azon 

gyermek lakcímére, akiknek a tárgyévben óvodáztatási kötelezettsége megkezdődik. 

A szülő, ha azt az óvodai beiratkozás napján - az elektronikus elérhetőségének megadásával - kérte, 

elektronikus úton értesítést kap arról, hogy a gyermeke óvodai felvételt nyert vagy felvétele 

elutasításra került. 

A szülő az óvodai nevelésben történő részvételre jogszabály alapján kötelezett gyermekét köteles 

beíratni a települési önkormányzat vagy a fenntartó által közzétett közleményben vagy 

hirdetményben meghatározott időpontban, vagy az óvodalátogatási kötelezettség alól felmentését 

kérni.  

A napi négy órában óvodai nevelésre kötelezett gyermek szülője, ha gyermeke az 

óvodakötelezettségét külföldön teljesíti, köteles arról a beiratkozás idejének utolsó határnapját 

követő tizenöt napon belül írásban értesíteni a hivatalt.  

A napi négy órában óvodai nevelésre kötelezett, az óvodával jogviszonyban álló gyermek szülője, 

ha gyermeke az óvodakötelezettségét a jövőben külföldön teljesíti, előzetesen köteles értesíteni az 

óvodavezetőt. 

A kötelező óvodai nevelésben való részvétel alól felmentett gyermek szülője a nevelési év közben 

kérheti felvételét az óvoda vezetőjénél, annak érdekében, hogy a gyermek részt vehessen az óvodai 

foglalkozásokon. 
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A fenntartó 

b) dönt az óvodába történő jelentkezés módjáról, az óvodai felvételi időpontról, az óvoda heti 

és éves nyitvatartási idejének meghatározásáról, 

c) meghatározza a köznevelési intézmény költségvetését, továbbá a kérhető térítési díj és 

tandíj megállapításának szabályait, a szociális alapon adható kedvezmények feltételeit, 

d) meghatározza az adott nevelési évben indítható óvodai csoportok számát, az adott évben 

szervezhető csoportok számát. 

 

Az óvoda vezetője 

a) az óvodai felvételi, átvételi kérelemnek helyt adó döntését írásban, 

b) a kérelem elutasítására vonatkozó döntését határozati formában közli a szülővel. Az óvodai 

nevelésben való részvételre kötelezett gyermek átvétele esetén az óvoda vezetője a döntésről 

értesíti az előző óvoda vezetőjét. 

A kijelölt óvoda vezetője a megküldött szakértői vélemény vagy a tankerületi központ határozata 

alapján értesíti a hivatalt, ha a gyermeket az óvodába nem íratták be. 

Az óvodába felvett gyermeket az óvoda nyilvántartja.  

Ha a gyermek óvodát változtat, további nyilvántartása az átadó óvoda értesítése alapján az átvevő 

óvoda feladata. Az óvoda törli az óvodába felvettek nyilvántartásából azt a gyermeket, akinek 

óvodai jogviszonya a jogszabály szerint megszűnt. 

 

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

véleményének kikérése mellett - az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról 

szóló 2003. évi CXXV. törvény 28. §-ában meghatározott feltételekkel összhangban - az 

óvodavezető dönt. 

A nevelési intézmény köteles a gyermek szülőjét írásban értesíteni gyermeke óvodai felvételével, 

az óvodai jogviszony megszűnésével, a gyermek fejlődésével kapcsolatos döntéséről, az intézmény 

működésének rendjéről, továbbá minden olyan intézkedésről, amelyre vonatkozóan jogszabály az 

értesítést előírja. 

A gyermek szülőjének írásbeli nyilatkozatát be kell szerezni minden olyan óvodai döntéshez, 

amelyből a gyermek esetén a szülőre fizetési kötelezettség hárul. 
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Az óvodai felvételről hozott döntést írásba kell foglalni. Az óvoda írásban értesíti a szülőt, ha a 

gyermeket törölte a nyilvántartásából. 

A nevelési intézmény a döntését határozatba foglalja, ha a jelentkezést, a kérelmet részben vagy 

egészben elutasítja, vagy kérelem hiányában hoz a gyermekre hátrányos döntést, vagy a szülő kéri 

a döntés határozatba foglalását. 

A jogorvoslati eljárásban a gyermeket szülője képviselheti. 

A nevelési intézmény döntése végleges, ha az Nkt.-ben meghatározott határidőn belül nem 

nyújtottak be eljárást megindító kérelmet, vagy az eljárást megindító kérelem benyújtásáról 

lemondtak. 

 

Az óvoda döntése, intézkedése vagy intézkedésének elmulasztása (a továbbiakban együtt: döntés) 

ellen a szülő - a közléstől, ennek hiányában a tudomására jutásától számított tizenöt napon belül - 

a gyermek érdekében eljárást indíthat.  

A fenntartó jár el, és hoz másodfokú döntést 

a) a jogszabálysértésre vagy az intézmény belső szabályzatának megsértésére hivatkozással 

benyújtott kérelem, továbbá 

b) az óvodai felvétellel és az óvodából való kizárással kapcsolatban érdeksérelemre 

hivatkozással benyújtott kérelem tekintetében. 

Az eljárásban települési önkormányzat által fenntartott nevelési-oktatási intézmény esetén a jegyző 

járhat el. 

A fenntartó a jogszabályban meghatározott eljárásban 

a) a kérelmet elutasíthatja, 

b) a döntést megváltoztathatja, vagy 

c) a döntést megsemmisítheti, és a nevelési intézményt új döntés meghozatalára utasíthatja. 

 

Az érdeksérelemre hivatkozással benyújtott kérelmet - a fenntartó hatáskörébe tartozó kérelmek 

kivételével – a szülői közösség és nevelőtestület tagjaiból álló, legalább három tagú bizottság 

vizsgálja meg. A vizsgálat eredményeképpen a bizottság 

a) a kérelmet elutasítja, 

b) a döntés elmulasztóját döntéshozatalra utasítja, 

c) a hozott döntést megsemmisíti, és a döntéshozót új döntés meghozatalára utasítja. 

A jogorvoslati kérelem elbírálása során a tényállás tisztázására, a határidők számítására, az 

igazolásra, a határozat alakjára, tartalmára és közlésére, a döntés kérelemre vagy hivatalból történő 
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kijavítására, kicserélésére, kiegészítésére, módosítására vagy visszavonására az általános 

közigazgatási rendtartásról szóló törvény rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni. 

A szülő a fenntartónak a jogszabálysértésre hivatkozással benyújtott kérelem, továbbá az 

érdeksérelemre hivatkozással benyújtott kérelem tárgyában hozott döntését a közigazgatási ügyben 

eljáró bíróság előtt megtámadhatja. A keresetlevelet a bíróságnál kell benyújtani. 

A nevelési intézmény döntése végleges, ha a jogszabályban meghatározott határidőn belül nem 

nyújtottak be eljárást megindító kérelmet, vagy az eljárást megindító kérelem benyújtásáról 

lemondtak. A közlésre az általános közigazgatási rendtartásról szóló törvény rendelkezéseit kell 

alkalmazni. 

 

7. AZ ÓVODAI BEÍRATÁSHOZ SZÜKSÉGES OKMÁNYOK 

Az óvodai beiratkozáskor be kell mutatni  

 a gyermek nevére kiállított személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolványt; 

 a szülő személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolványát; 

 a gyermek születési anyakönyvi kivonatát; 

 a gyermek TAJ kártyáját. 

 

8. AZ ÓVODAI JOGVISZONY MEGSZŰNÉSE 

A gyermek óvodai jogviszonyának megszűnéséről az óvoda írásban értesíti a hivatalt. 

Ha az óvodai jogviszony megszűnik, a gyermek adatait a jogviszony megszűnésével egyidejűleg 

az óvoda nyilvántartásából törölni kell. Az óvoda írásban értesíti a szülőt, ha a gyermeket törölte 

a nyilvántartásából. 

Megszűnik az óvodai elhelyezés, ha 

a) a gyermeket másik óvoda átvette, az átvétel napján, 

b) a felmentést engedélyező szerv a szülő kérelmére engedélyt adott a gyermek óvodából történő 

kimaradására, 

c) a gyermeket felvették az iskolába, a nevelési év utolsó napján, 

d) az óvodába járási kötelezettségét külföldön teljesítő gyermek eléri a tanköteles kort. 

Megszűnik az óvodai elhelyezés, ha a nevelési intézmény jogutód nélkül megszűnik. 

A bejelentés tudomásulvételének napján megszűnik annak a nem magyar állampolgárságú 

gyermeknek a magyarországi nevelési intézménnyel létesített óvodai jogviszonya, aki külföldre 

vagy saját országába távozik. 

 

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1100190.tv#lbj345id40b9
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A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a hatodik életévét betölti, tankötelessé 

válik. A tankötelezettség teljesítése a tanév első tanítási napján kezdődik. A szülő kérelmére a 

felmentést engedélyező szerv döntése alapján a gyermek további egy nevelési évig óvodai 

nevelésben vehet részt. A szülő kérelmét az iskolakezdés évében január 15-éig nyújthatja be a 

felmentést engedélyező szervhez. Ha az eljárásban szakértőt kell meghallgatni, akkor csak 

szakértői bizottság rendelhető ki. Ha a szakértői bizottság a szülői kérelem benyújtására nyitva álló 

határidő előtt a gyermek további egy nevelési évig óvodai nevelésben történő részvételét javasolja, 

a szülői kérelem benyújtására nincs szükség. Ha a gyermek az iskolába lépéshez szükséges 

fejlettséget korábban eléri, a felmentést engedélyező szerv a szülő kérelmére engedélyezheti, hogy 

a gyermek hatéves kora előtt megkezdje tankötelezettségének teljesítését.  

 

9. GYERMEKEK NEVELÉSE AZ ÓVODÁBAN 

Az óvodában az óvodai csoportok napirendjét úgy kell kialakítani, hogy a szülők gyermeküket 

az óvodai tevékenység zavarása nélkül behozhassák és hazavihessék.  

Az óvodai foglalkozásokat az óvoda helyiségeiben, illetve egyéb, a foglalkozás megtartására 

alkalmas helyen kell megszervezni. Az óvodán kívül akkor szervezhető foglalkozás, ha a 

gyermekek intézményi felügyelete a külső helyszínen, továbbá az oda- és visszajutás közben 

biztosított. Az óvodán kívül szervezett foglalkozásról a szülőt előzetesen tájékoztatni kell.  

 

10. A GYERMEK ÉRKEZÉSE ÉS TÁVOZÁSA 

A gyermek megérkezését és távozását minden esetben a kísérőnek jeleznie kell a gyermek 

nevelését ellátó óvodapedagógusnak. Az óvoda felelőssége a gyermek átvételétől a gyermek 

átadásáig tart. 

Abban az esetben, ha nem a szülő, gondviselő viszi haza a gyermeket az óvodából, a gyermek csak 

a szülő (gondviselő) írásbeli kérelme alapján adható ki, 18 éven felüli személynek. A szülők válása 

esetében a családi megegyezést igazoló hivatalos okiratok hiányában nem áll módunkban egyik 

szülőtől sem megtagadni gyermeke átadását. 

A gyermek érkezésekor és távozásakor a szülő, hozzátartozó a gyermek öltöztetéséhez szükséges 

helyiségeket rendeltetésszerűen használhatja. 

 

A nyitvatartási időn túl, az óvodában maradt gyermekek elhelyezése: 
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a) A szülő (gondviselő) köteles gyermekét az óvoda nyitva tartási idején belül, legkésőbb a 

zárás kezdetének időpontjáig elvinni. 

b) Az óvoda nyitvatartási idejét meghaladóan - egy óra időtartamig - a gyermek felügyeletét 

az óvodában - munkaidő-beosztástól függően - óvodapedagógus vagy dajka biztosítja. 

c) Amennyiben a szülőt (gondviselőt) az óvoda dolgozója telefonon nem éri el és a szülő 

(gondviselő) bármilyen okból nem viszi el gyermekét, a gyermek felügyeletét biztosító 

dolgozó az illetékes Rendőrkapitányság ügyeletét értesíti. 

 

11. A GYERMEK JOGA AZ ÓVODÁBAN 

A gyermeknek joga, hogy 

 képességeinek, érdeklődésének, adottságainak megfelelő nevelésben részesüljön, 

képességeit figyelembe véve – a jogszabályban meghatározott jogát szabadon 

érvényesítve 

 a nevelési intézményben biztonságban és egészséges környezetben neveljék, óvodai 

életrendjét pihenőidő, szabadidő, testmozgás beépítésével, sportolási, étkezési lehetőség 

biztosításával életkorának és fejlettségének megfelelően alakítsák ki, 

 nemzetiségi hovatartozásának megfelelő nevelésben részesüljön, 

 egyházi köznevelési intézményben vagy magán köznevelési intézményben vegye igénybe 

az óvodai ellátást, 

 személyiségi jogait, így különösen személyiségének szabad kibontakoztatásához való 

jogát, önrendelkezési jogát, cselekvési szabadságát, családi élethez és magánélethez való 

jogát a nevelési intézmény tiszteletben tartsa, e jogának gyakorlása azonban nem 

korlátozhat másokat ugyanezen jogainak érvényesítésében, továbbá nem veszélyeztetheti 

a saját és társai, a nevelési intézmény alkalmazottai egészségét, testi épségét, valamint a 

művelődéshez való jog érvényesítéséhez szükséges feltételek megteremtését, fenntartását, 

 állapotának, személyes adottságának megfelelő megkülönböztetett ellátásban - 

különleges gondozásban, rehabilitációs célú ellátásban - részesüljön, és életkorától 

függetlenül a pedagógiai szakszolgálat intézményéhez forduljon segítségért, 

 az oktatási jogok biztosához forduljon. 

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

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

fenyítésnek, kínzásnak, kegyetlen, embertelen, megalázó büntetésnek vagy bánásmódnak. 
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A gyermek joga, hogy a nevelési intézményben, családja anyagi helyzetétől függően, külön 

jogszabályban meghatározott esetekben kérelmére térítésmentes vagy kedvezményes étkezésben 

részesüljön, továbbá, hogy részben vagy egészben mentesüljön az e törvényben meghatározott, a 

gyermekeket terhelő költségek megfizetése alól, vagy engedélyt kapjon a fizetési kötelezettség 

teljesítésének halasztására vagy a részletekben való fizetésre. 

 

A nevelési intézményben eltöltött időben minden gyermek részesüljön a teljes testi-lelki-szellemi 

jóllétét, egészségét, egészségi állapotát hatékonyan fejlesztő, a nevelési intézmény 

mindennapjaiban rendszerszerűen működő egészségfejlesztő tevékenységekben. 

A nevelési intézmény által működtetett teljes körű egészségfejlesztés olyan folyamat, amelynek 

eredményeképpen a pedagógusok a nevelési intézményben végzett tevékenységet, a helyi 

pedagógiai programot és szervezeti működést, a gyermek és a szülő részvételét a nevelési 

intézmény életében úgy befolyásolják, hogy az a gyermek egészségi állapotának kedvező irányú 

változását idézze elő. 

A nevelési intézmény mindennapos működésében kiemelt figyelmet kell fordítani a gyermek 

egészséghez, biztonsághoz való jogai alapján a teljes körű egészségfejlesztéssel összefüggő 

feladatokra. 

Különösen 

a) az egészséges táplálkozásra nevelés, 

b) a mindennapos testnevelés és az azt kiegészítő egészségfejlesztési kritériumoknak megfelelő 

testmozgás, 

c) a lelki egészség fejlesztése, 

d) a viselkedési és kémiai függőségek, továbbá az erőszak megelőzése, 

e) az egészséget támogató ismeretek és készségek, baleset-megelőzéssel és elsősegélynyújtással 

kapcsolatos ismeretek és a személyi higiéné kialakításának fejlesztése területére terjednek ki. 

A nevelési intézményekben folyó teljes körű egészségfejlesztés figyelembe veszi a gyermekek 

biológiai, társadalmi, életkori sajátosságait, amely beépül a nevelési intézményben megvalósuló 

pedagógiai munkába. 

A nevelési intézmény teljes körű egészségfejlesztéssel kapcsolatos feladatait koordinált, nyomon 

követhető és mérhető, értékelhető módon kell megtervezni a helyi pedagógiai program részét 

képező egészségfejlesztési program keretében. 

A helyi egészségfejlesztési programot a nevelőtestület az iskola-egészségügyi szolgálat 

közreműködésével készíti el. 
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Az egészséges életmódra vonatkozó támogató intézményi munkarendben és házirendben előírt 

szabályok betartása az intézményben mindenki számára kötelező. 

A nevelési intézmény közreműködik a gyermekek veszélyeztetettségének megelőzésében és 

megszüntetésében, ennek során együttműködik a gyermekjóléti szolgálattal, a gyermekjogi 

képviselővel, valamint a gyermekvédelmi rendszerhez kapcsolódó feladatot ellátó más 

személyekkel, intézményekkel és hatóságokkal. 

Ha a nevelési intézmény a gyermeket veszélyeztető okokat pedagógiai eszközökkel nem tudja 

megszüntetni, vagy a gyermekközösség védelme érdekében indokolt, megkeresi a gyermek- és 

ifjúságvédelmi szolgálatot, amely javaslatot tesz további intézkedésekre. 

 

A sajátos nevelési igényű gyermeknek joga, hogy különleges bánásmód keretében állapotának 

megfelelő pedagógiai, gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai ellátásban részesüljön attól 

kezdődően, hogy igényjogosultságát megállapították. A különleges bánásmódnak megfelelő 

ellátást a szakértői bizottság szakértői véleményében foglaltak szerint kell biztosítani. 

A beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermekek a szakértői bizottság 

szakértői véleménye alapján fejlesztő pedagógiai ellátásban és a 2011. évi CXC. törvényben, 

továbbá jogszabályban meghatározott kedvezményekben részesülnek. 

 

12. A GYERMEKEK JUTALMAZÁSÁNAK ELVEI ÉS FORMÁI 

A gyermeket a tőle elvárhatónál jobb teljesítményéért az intézmény házirendjében foglaltak szerint 

jutalmazni kell. 

A gyermekek jutalmazásánál az egyenlő bánásmód elvének figyelembevételével járunk el. 

A jutalmazásnál a pedagógus figyelembe veszi a gyermek fejlettségét, fejlődésének ütemét, egyéni 

képességeit! 

A jutalom fajták: 

a.) Ösztönző 

Az ösztönző jutalom a biztatás! Bízunk a gyermekben, hogy a teljesítménye sikeres lesz!  

A bíztatás a tevékenység végzése alatt történik, hogy a megoldásban a gyermek jó úton halad! 

b.) Értékelő-minősítő jutalom 

Értékelő-minősítő- a tevékenységet követőn történik, az elvégzett feladat elismerését jelenti. 

A jutalmazás a jó teljesítményt követő visszajelzés! 

A visszajelzés fajtái pl. dicséret, simogatás, pozitív kiemelés a csoport előtt, büszkeség tábla, 

megtapsolás, jutalom, megbízatás. 
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13. A GYERMEKEK ÖLTÖZTETÉSE (RUHÁZATA) 

A gyermek öltöztetése, ruházatának biztosítása a szülők (gondviselők) feladata, oly módon, hogy 

az, az egészségügyi és kényelmi szempontoknak megfeleljen. 

 

14. A TÉRÍTÉSI DÍJ BEFIZETÉSE, VISSZAFIZETÉSE 

A gyermekek napi háromszori étkezésének megszervezése és biztosítása az óvoda feladata. 

Az étkezések: 

 tízórai; 

 ebéd; 

 uzsonna. 

A térítési és étkezési térítési díjak befizetése minden hónapban az óvoda épületében kifüggesztésre 

kerül – a befizetés a fenntartó által meghatározottak alapján, az előzetesen kijelölt napon és helyen 

és meghatározott időn belül történik.  

A térítési és étkezési térítési díjakkal kapcsolatos észrevételeket az óvoda vezetőjével vagy az általa 

megbízott személlyel lehet egyeztetni. 

A gyermekek számára az óvodai nevelési napokon, az óvodában déli meleg főétkezést, valamint 

tízórai és uzsonna formájában két kisétkezést kell biztosítani. 

 

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

21/B. § *  (1) Az intézményi gyermekétkeztetést ingyenesen kell biztosítani *  

a) *  a bölcsődében, mini bölcsődében nyújtott bölcsődei ellátásban vagy óvodai nevelésben 

részesülő gyermek számára, ha 

aa) rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül, 

ab) tartósan beteg vagy fogyatékos, vagy olyan családban él, amelyben tartósan beteg vagy 

fogyatékos gyermeket nevelnek, 

ac) olyan családban él, amelyben három vagy több gyermeket nevelnek, 

ad) *  olyan családban él, amelyben 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 vagy 

ae) nevelésbe vették; 

b) az 1-8. évfolyamon nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő tanuló számára, ha 

ba) rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül, vagy 

bb) nevelésbe vették; 

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=99700031.TV#lbj200id3475
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=99700031.TV#lbj201id3475
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=99700031.TV#lbj202id3475
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=99700031.TV#lbj203id3475
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c) azon a) és b) pont szerinti életkorú, rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő 

gyermek számára, akit fogyatékos gyermekek számára nappali ellátást nyújtó, az Szt. hatálya alá 

tartozó fogyatékosok nappali intézményében helyeztek el; 

d) az 1-8. évfolyamon felül nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő tanuló számára, ha 

da) nevelésbe vették, vagy 

db) utógondozói ellátásban részesül. 

(2) Az intézményi gyermekétkeztetést az intézményi térítési díj 50%-os normatív 

kedvezményével kell biztosítani 

a) az 1-8. évfolyamon felül nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő tanuló számára, ha 

rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül; 

b) az 1-8. és az azon felüli évfolyamon nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő tanuló 

számára, ha olyan családban él, amelyben három vagy több gyermeket nevelnek, feltéve, hogy az 

(1) bekezdés b) pont ba) alpontja alapján a tanuló nem részesül ingyenes intézményi 

gyermekétkeztetésben; 

c) az (1) bekezdés a), b) és d) pontja szerinti életkorú, tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek 

számára, feltéve, hogy az (1) bekezdés alapján a gyermek nem részesül ingyenes intézményi 

gyermekétkeztetésben. 

(3) Az (1) bekezdés a) pont ac) alpontja és (2) bekezdés b) pontja szerinti ingyenes vagy 

kedvezményes intézményi gyermekétkeztetés biztosításához közös háztartásban élőként kell 

figyelembe venni 

a) a tizennyolc éven aluli, 

b) *  a huszonöt évesnél fiatalabb, köznevelési intézményben vagy szakképző intézményben 

nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő, a nappali oktatás munkarendje szerint szervezett 

felnőttoktatásban, illetve szakképzésben részt vevő vagy felsőoktatási intézményben nappali 

képzésben tanuló, és 

c) életkortól függetlenül a tartósan beteg vagy súlyos fogyatékos gyermeket, kivéve a 

nevelőszülőnél ideiglenes hatállyal elhelyezett gyermeket, valamint a nevelőszülőnél elhelyezett 

nevelésbe vett gyermeket és utógondozói ellátásban részesülő fiatal felnőttet. 

(4) Az (1) bekezdés a) pont ad) alpontjában meghatározott összeg számításánál - a kérelem 

benyújtásának időpontjában - közös háztartásban élő családtagként kell figyelembe venni az egy 

lakásban együtt lakó, ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező 

a) szülőt, a szülő házastársát vagy élettársát, 

b) a (3) bekezdés szerinti gyermeket, 
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c) az a) és b) pontba nem tartozó, a Ptk. családjogra irányadó szabályai alapján a szülő vagy 

házastársa által eltartott rokont. 

(5) A családbafogadó gyám a saját és a gyámsága alatt álló gyermek tekintetében is kérheti az 

ingyenes vagy kedvezményes intézményi gyermekétkeztetésre való jogosultság megállapítását, ha 

az (1) vagy (2) bekezdésben meghatározott feltételek valamelyik gyermek tekintetében fennállnak. 

Az (1) bekezdés a) pont ac) alpontja és a (2) bekezdés b) pontja szerinti esetben a családbafogadó 

gyám saját gyermekeinek és a gyámsága alatt álló gyermekeknek a számát össze kell adni. A (4) 

bekezdés alkalmazásában szülő alatt a családbafogadó gyámot is érteni kell. 

(6) Az ingyenes vagy kedvezményes intézményi gyermekétkeztetés gyermekenként csak egy 

jogcímen vehető igénybe. 

(7) *  Ha a szakképzési munkaszerződés alapján duális képzőhelyen folytatott szakirányú 

oktatásban részt vevő személy már jogosult ingyenes vagy kedvezményes étkeztetésre, ugyanazon 

étkeztetés tekintetében az (1) és (2) bekezdés szerinti ingyenes és kedvezményes intézményi 

gyermekétkeztetést nem veheti igénybe. 

(8) A nevelőszülőnél, gyermekotthonban vagy más bentlakásos intézményben ideiglenes 

hatállyal elhelyezett gyermek és a tanulói jogviszonyban nem álló, illetve nem nappali rendszerű 

iskolai oktatásban részt vevő utógondozói ellátásban részesülő fiatal felnőtt nem jogosult ingyenes 

és kedvezményes intézményi gyermekétkeztetésre. 

(9) Az ingyenes és kedvezményes intézményi gyermekétkeztetést a tanuló után a nappali 

rendszerű oktatásban való részvétele befejezéséig kell biztosítani. 

 

15. TÁVOLLÉT AZ ÓVODÁBÓL 

A beteg gyermek az orvos által meghatározott időszakban nem látogathatja a nevelési 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 intézményt, részt vehet a foglalkozásokon, orvosnak 

kell igazolnia. Az orvosi igazolásnak tartalmaznia kell a betegség miatt bekövetkezett távollét 

pontos időtartamát is.  

 

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

igazoltnak kell tekinteni, ha 

a) a szülő írásbeli kérelmére, amit legkésőbb a hiányzást megelőző napon átad a gyermeket 

nevelő óvodapedagógusnak az óvoda által használt (Házirend 1. sz. mellékelte) nyomtatványon  és 
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az intézményvezető engedélyt adott a távolmaradásra. Az intézményvezető a szülő által benyújtott 

nyomtatványon egy-egy alkalommal maximum 3 napot engedélyez. 3 napot meghaladó hiányzás 

esetén orvosi igazolás szükséges, feltüntetve a távollét pontos időtartamát. 

Rendkívül indokolt esetben (pl. családi utazás, rendkívüli járványhelyzet) az intézményvezető 

hosszabb időtartamra is engedélyezheti a távolmaradást. 

Június 1-től augusztus 31-ig, valamint az iskolai őszi, téli, tavaszi szünet időtartamára igazoltnak 

tekintjük a távolmaradást, ha a szülő az igényfelmérés során aláírásával jelzi, hogy nem kéri az 

óvodai ellátást; 

b) a gyermek beteg volt, a jogszabály szerinti tartalommal rendelkező orvosi igazolást átadta a 

gyermeket nevelő óvodapedagógusnak a felgyógyulást követő első óvodai ellátás napján, 

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

eleget tenni, 

d) *  a gyermek ideiglenes óvodai elhelyezésének időtartamát a 49. § (2b) bekezdése szerinti 

igazolással igazolja, 

Ha a gyermek távolmaradását nem igazolják, a mulasztás igazolatlan.  

Ha a gyermek az Nkt. 8. § (2) bekezdése alapján vesz részt óvodai nevelésben, és 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 család- és gyermekjóléti központot, 

családból kiemelt gyermek esetén a gyermekvédelmi szakszolgálatot.  

Az értesítést követően a gyermekjóléti szolgálat az óvoda bevonásával 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. 

Ha a gyermek az Nkt. 8. § (2) bekezdése alapján vesz részt az óvodai nevelésben, és az igazolatlan 

mulasztása egy nevelési évben eléri a tizenegy nevelési napot, az óvoda vezetője a mulasztásról 

tájékoztatja az általános szabálysértési hatóságot. 

Ha a gyermek az Nkt. 8. § (2) bekezdése alapján vesz részt az óvodai nevelésben, és igazolatlan 

mulasztása egy nevelési évben eléri a húsz nevelési napot, az óvoda vezetője haladéktalanul értesíti 

a gyermek tényleges tartózkodási helye szerint illetékes gyámhatóságot, a család- és gyermekjóléti 

központot, családból kiemelt gyermek esetén a gyermekvédelmi szakszolgálatot. 
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A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 

2012. évi II. törvény 247. § c) pontja szerinti szabálysértési tényállás megvalósulásához szükséges 

mulasztás mértéke az adott nevelési évben összesen 

a)  az Nkt. 8. § (2) bekezdése alapján óvodai nevelésben részt vevő gyermek esetén tizenegy 

nap. 

A gyermek távolmaradását és okát a szülőnek be kell jelenteni. A bejelentés naponta 8.30 óráig 

telefonon (06 30 831 2077) vagy személyesen történhet. Másnapra így le tudjuk mondani az 

étkezést. Ha aznap jelzi a szülő/gyám a távollétet, az aznapi ételt el lehet vinni éthordóban, ha a 

szülő leadja az éthordóját a konyhai dolgozóknak. Amennyiben a gyermek a lejelentett napok után 

továbbra is hiányzik, újra le kell jelenteni a hiányzást megelőző nap 8.30 óráig, mert a folytatás 

nem automatikus.  

Ha a gyermek jön óvodába, szintén - az óvodai ellátás igénylését megelőző munkanapon - 8.30-ig 

jeleznie kell a szülőnek/gyámnak a 06 30 831 2077 telefonon vagy személyesen, ellenkező esetben 

a gyermek nem vehető át, hisz nincs neki étel rendelve (és a szülő nem hozhat be ételt az óvodába). 

A fizetési kötelezettség elmulasztása különböző szankciókat von maga után, többek között a 

családi pótlék természetben történő juttatását. Ez azokra a szülőkre vonatkozik, akiknek nem 

ingyenes az étkezés.  

Fertőző megbetegedés esetén az óvodát azonnal értesíteni kell a további megbetegedések 

megelőzése érdekében. 

Az óvodánkba érkező új gyermek szülőjének orvosi igazolást kell bemutatnia a gyermeke óvodába 

érkezésének 1. napján (amennyiben igénybe veszi augusztus utolsó hetében a beszoktatást, akkor 

az igazolást akkor kell bemutatnia az óvodapedagógusnak az alábbi szöveggel: „Egészséges, 

közösségbe mehet, a kötelező védőoltásokat megkapta”. 

 

16. A GYERMEKEK ÁLTAL AZ ÓVODÁBA BEVIHETŐ TÁRGYAK 

A gyermekek a csoportot vezető óvodapedagógussal történő egyeztetést követően az óvodai 

pihenéshez, vagy játékhoz (ez utóbbi esetben egy-egy foglalkozási témához kapcsolódóan) 

behozhatják játékukat, ha annak használata sem egészségügyi, sem baleseti szempontból veszélyt 

nem jelent. 

A behozott tárgyak meglétéért, épségéért az óvoda felelősséget nem vállal.  

Balesetveszélyes, vagy tűzveszélyes tárgyakat, értéktárgyakat (ékszer, stb.) az óvodába bevinni 

tilos! 
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A gyermeknél lévő értéktárgyak (aranylánc, fülbevaló, karóra stb.) megőrzéséért (megrongálódás, 

eltűnés, stb.), vagy az ezek használata miatt bekövetkező balesetekért (sérülésekért) az óvoda 

semminemű felelősséget nem vállal. 

 

17. BETEGSÉG ESETÉN SZÜKSÉGES TEENDŐK 

Amennyiben az óvodában jelentkezik a gyermeknél betegségre utaló tünet, a pedagógus 

haladéktalanul értesíti a szülőt, aki köteles gyermeke mielőbbi orvosi ellátásáról gondoskodni. 

Abban az esetben, ha a gyermek hajában pl. fejtetű vagy serke (akár elpusztult is) található, az 

óvoda vagy a védőnő értesíti a gyermek szülőjét, aki köteles mihamarabb hazavinni gyermekét az 

óvodából és a fertőtlenítést elvégezni, az elpusztult fejtetűt, serkét a gyermek hajáról eltávolítani, 

ágyneműjét és egyéb használati tárgyait, ruházatát fertőtleníteni!  

A gyermeknek gyógyszert és egyéb gyógyszertári készítményt az óvoda dolgozói nem adhatnak 

be, kivéve, ha a gyermek speciális ellátásra szorul (Pl. asztma, allergia, cukorbetegség). 

Ebben az esetben a szakorvosi igazolás mellett a szülő külön írásbeli kérelme alapján történhet a 

gyógyszerezés akként, hogy az óvodapedagógus csak címkével ellátott gyógyszeres dobozt, 

üveget, flakont stb. vehet át a szülőtől, mely címkén szerepelnie kell a gyermek nevének, adagolási 

útmutatónak, dátumnak és a szülő aláírásának. 

 

18. A GYERMEKEK FEJLETTSÉGÉNEK ÉRTÉKELÉSE 

Az óvoda az óvodás gyermekek fejlődését folyamatosan nyomon követi és írásban rögzíti. Az 

óvodás gyermek fejlődéséről a szülőt folyamatosan tájékoztatni kell. 

Ha a gyermeket nevelő óvodapedagógus a gyermek iskolába lépéshez szükséges fejlettségének 

elérése érdekében indokoltnak tartja, az óvoda vezetője tájékoztatja a szülőt az Nkt. 72. § (1) 

bekezdés a) pontjában foglalt kötelességekről, továbbá a kötelességek nem megfelelő 

teljesítéséből eredő következményekről, valamint az Nkt. 72. § (4) bekezdésében foglalt jogokról. 

Amennyiben a szülő az óvoda döntésében foglaltaknak önként nem tesz eleget, az óvoda vezetője 

az Nkt. 72. § (1) bekezdés a) pontjában, valamint (4) bekezdésében foglaltak alapján a szülői egyet 

nem értést alátámasztó nyilatkozat megküldésével értesíti a gyermek lakóhelye szerint illetékes 

kormányhivatalt. 

Az óvoda a gyermek értelmi, lelki, szociális és testi fejlődésének eredményét - szükség szerint, de 

legalább nevelési évenként kétszer - a 93/A. § szerinti dokumentációban rögzíti. 

A tankötelezettség megkezdésének feltétele, hogy a gyermek értelmi, lelki, szociális és testi 

fejlettségének állapota elérje az iskolába lépéshez szükséges szintet. 
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A nevelési intézmény az együttnevelést segítő pedagógus közreműködésével a sajátos nevelési 

igényű gyermek fejlesztéséhez, valamint a fejlesztő pedagógus közreműködésével a beilleszkedési, 

tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermek fejlesztéséhez egyéni fejlesztési tervet készít, és 

évente legalább két alkalommal rögzíti a fejlesztés eredményét. Az egyéni fejlesztési terv 

tartalmáról és a fejlesztés eredményéről a szülőt tájékoztatni kell. 

A nevelési intézmény a sajátos nevelési igényű gyermek egészségügyi és pedagógiai célú 

habilitációs és rehabilitációs foglalkozásait, illetve a beilleszkedési, tanulási, magatartási 

nehézséggel küzdő gyermek fejlesztését végző intézmény a gyermek fejlesztő pedagógiai ellátását 

központilag kiadott egyéni fejlődési lapon vagy helyben szokásos módon dokumentálja. 

 

19. SZÜLŐK (GONDVISELŐK) KÖTELESSÉGEI ÉS JOGAI  

A szülő kötelessége, hogy 

a) 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, tanulmányi 

előmenetelét, 

b) biztosítsa gyermeke óvodai nevelésben való részvételét, 

c) tiszteletben tartsa az óvoda vezetője, 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 gyermek - ha nem cselekvőképtelen - tizennegyedik életévének betöltésétől a szülő ezt a jogát 

gyermekével közösen gyakorolhatja. 

 

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

A szülő kötelessége, hogy gyermekével megjelenjen a nevelési tanácsadáson, továbbá biztosítsa 

gyermekének az óvodapszichológusi vizsgálaton és a fejlesztő foglalkozásokon való részvételét.  

Ha az e bekezdésében foglalt kötelezettségének a szülő nem tesz eleget, a kormányhivatal kötelezi 

a szülőt kötelezettségének betartására. 

 

A szülő joga különösen, hogy 
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a) megismerje a nevelési intézmény pedagógiai programját, házirendjét, tájékoztatást kapjon az 

abban foglaltakról, 

b) gyermeke fejlődéséről, magaviseletéről, tanulmányi előmeneteléről rendszeresen részletes és 

érdemi tájékoztatást, neveléséhez tanácsokat, segítséget kapjon, 

c) kezdeményezze szülői szervezet, óvodaszék létrehozását, és annak munkájában, továbbá a 

szülői képviselők megválasztásában, mint választó, és mint megválasztható személy részt vegyen, 

d) írásbeli javaslatát a nevelési intézmény vezetője, a nevelőtestület, az óvodaszék, a pedagógus 

megvizsgálja, és arra a megkereséstől számított tizenöt napon belül az óvodaszéktől, legkésőbb a 

tizenötödik napot követő első ülésen érdemi választ kapjon, 

e) a nevelési intézmény vezetője vagy a pedagógus hozzájárulásával részt vegyen a 

foglalkozásokon, 

f) személyesen vagy képviselői útján - jogszabályban meghatározottak szerint - részt vegyen az 

érdekeit érintő döntések meghozatalában, 

g) az oktatási jogok biztosához forduljon. 

 

Az óvodában a szülők jogaik érvényesítése, kötelességük teljesítése érdekében, az intézmény 

működését, munkáját érintő kérdésekben véleményezési, javaslattevő joggal rendelkező szülői 

szervezetet (közösséget) hozhatnak létre. 

Ha az óvodában több szülői szervezet, közösség működik, az a szülői szervezet, közösség járhat el 

az óvoda valamennyi szülőjének a képviseletében, amelyiket az óvodába felvett gyermekek 

szüleinek több mint ötven százaléka választott meg. Ilyen szülői szervezet, közösség hiányában a 

szülői szervezetek, közösségek a nevelési intézmény egészét érintő ügyek intézésére közös 

szervezetet hozhatnak létre, vagy megbízhatják valamelyik szülői szervezetet, közösséget a 

képviselet ellátására (a továbbiakban: óvodai, szülői szervezet). 

A szülői szervezet, közösség 

a) saját működési rendjéről, munkatervének elfogadásáról, 

b) tisztségviselőinek megválasztásáról szótöbbséggel dönt. 

Az óvodai szülői szervezet, közösség figyelemmel kíséri a gyermeki jogok érvényesülését, a 

pedagógiai munka eredményességét, a gyermekek csoportját érintő bármely kérdésben 

tájékoztatást kérhet a nevelési intézmény vezetőjétől, az e körbe tartozó ügyek tárgyalásakor 

képviselője tanácskozási joggal részt vehet a nevelőtestület értekezletein. 
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20. KAPCSOLATTARTÁS, AZ EGYÜTTMŰKÖDÉS LEHETŐSÉGEI A 

NEVELŐKKEL  

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

megfelelő fórumokon aktívan részt vegyenek, ötleteikkel segítsék elő a közös gondolkozást. 

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

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

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

Az együttműködés formái:  

- szülői értekezletek  

- munkadélutánok 

- nyílt napok 

- közös rendezvények  

- fogadóórák  

- az óvodapedagógussal való rövid, esetenkénti megbeszélések.  

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

át, mivel a tevékenységek szervezése és vezetése a pedagógusok feladata. Szülői értekezleteken 

tájékoztatjuk a szülőket nevelési terveinkről, programjainkról és az aktualitásokról. Az 

értekezleteken gyermek nem vehet részt egyrészt a témák jellege miatt, másrészt azért, mert a 

gyermeket ez a tevékenység nem köti le, és játékával zavarja az értekezlet nyugalmát. Kérjük a 

szülőket, hogy se a gyermekkel kapcsolatos, se magánjellegű beszélgetésekre az óvodapedagógust 

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

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

kapcsolatban információt, tájékoztatást csak a gyermek saját óvodapedagógusaitól vagy az 

intézményvezetőtől kérjenek. 

 

Panaszkezelés 

A panasz olyan kérelem, amely egyéni jog- vagy érdeksérelem megszüntetésére irányul, és 

elintézése nem tartozik más – így különösen bírósági, közigazgatási – eljárás hatálya alá. A panasz 

javaslatot is tartalmazhat. Célunk, hogy az intézményben történő folyamatok során felmerülő 

problémákat, vitákat a legkorábbi időpontban, a legmegfelelőbb szinten – csoportszinten, 

intézményi szinten – megoldjuk. Az intézménybe járó gyermekek szüleit, valamint az ott 

dolgozókat panasztételi jog illeti meg. Panaszos ügyek esetén az a törekvésünk, hogy azokat az 

érintettek egymással, közvetlenül tisztázzák, amennyiben ez nem tud megvalósulni, a vezetőség 
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segítségét vegyék igénybe. Panaszt tenni olyan ügyekben lehet, amelyekkel kapcsolatban az óvoda 

köteles, illetve jogosult intézkedésre. 

 

A panasz közlésének formái:  

- személyesen az érintett félnek;  

- amennyiben a felek nem tudnak megegyezni, a panasztevő az óvodavezetőhöz fordulhat, 

ebben az esetben annak a félnek is jelen kell lennie, akire a panaszt teszik;  

- írásban az óvodavezető felé;  

- elektronikusan a rumiovoda@gmail.com e-mail címen. 

A panaszok kezelése – a panasz tárgyától függően – az óvodapedagógus vagy az óvodavezető 

hatáskörébe tartozik. A panasz jogosságát, okával kapcsolatos körülményeket az intézmény 

vezetője köteles megvizsgálni az ügy tudomására jutásától kezdve a lehető legrövidebb időn belül 

köteles egyeztetni a panasztevővel.  

 

Panaszkezelés szülő esetében:  

A panaszos problémájával az óvodapedagógushoz fordul.  

Az óvodapedagógus megvizsgálja a panasz jogosságát, amennyiben az nem jogos, akkor tisztázza 

az ügyet a panaszossal.  

Jogos panasz esetén az óvodapedagógus egyeztet az érintettekkel. Ha ez eredményes, akkor a 

probléma megnyugtatóan lezárul.  

Abban az esetben, ha az óvodapedagógus nem tudja megoldani a problémát, közvetíti a panaszt 

azonnal az óvodavezető felé.  

Az óvodavezető a lehető legrövidebb időn belül egyeztet a panaszossal.  

Az egyeztetést, megállapodást a panaszos és az érintettek szóban vagy írásban rögzítik, és 

elfogadják az abban foglaltakat, így az egyeztetés eredményes.  

Amennyiben a probléma megoldásához türelmi idő szükséges, egy hónap időtartam után az 

érintettek közösen értékelik a beválást.  

Ha a probléma ezek után is fennáll, a panaszos képviselője jelenti a panaszt a fenntartó felé.  

Az óvoda vezetője a fenntartó bevonásával megvizsgálja a panaszt, közös javaslatot tesznek a 

probléma kezelésére.  

A fenntartó egyeztet a panaszos képviselőjével, amit írásban is rögzítenek.  

 

A megoldás lehetséges formái:  
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- közvetlen megegyezés az érintettekkel, kompromisszumra törekvés  

- mediációs folyamat elindítása. 

A panaszkezelési eljárás során az adatvédelmi előírásokat be kell tartani, ezért az internetes 

fórumokon (közösségi csoportok, Messenger, stb.) a panasztétel és a panaszkezelés sem az óvoda 

dolgozói, sem a szülők részére nem megengedett. Amennyiben valakinek az intézmény szervezeti 

és működési szabályzatában foglalt intézményi alapelveket sértő viselkedés jut a tudomására, 

függetlenül attól, hogy annak ő az elszenvedője vagy sem, köteles azt jelezni az intézmény vezetője 

felé. Ha a probléma megoldása nem vezet eredményre, akkor a panaszos vagy az intézményvezető 

jelenti a panaszt a fenntartó felé. A fenntartó olyan ügyekkel foglalkozik, melyekben az intézmény 

már döntést hozott, ám azzal az érintettek egyike nem elégedett, vagy ennek ellenére a panasz 

továbbra is fennáll. 

Az óvoda a gyermeknek az óvodai elhelyezéssel összefüggésben okozott kárért vétkességére 

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

kiegészítéssel, hogy a nevelési intézmény felelőssége alól csak akkor mentesül, ha bizonyítja, hogy 

a kárt a működési körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő. Nem kell megtéríteni a kárt, ha azt 

a károsult elháríthatatlan magatartása okozta. 

 

21. FOGADÓ ÓRÁK RENDJE 

Az óvodában dolgozó óvodapedagógusok a szülővel történt előre egyeztetett időpontban – nyitva 

tartási időn belül - bármikor, de legalább havonta egy alkalommal fogadóórát tartanak, kivételt 

képez, ha az adott hónapban az óvodai csoport szülői értekezletet tart. A fogadóóra időpontját a 

szülők számára jól látható helyen ki kell függeszteni az óvoda épületében. 

 

22. INTÉZMÉNYI ÓVÓ-VÉDŐ ELŐÍRÁSOK 

Az óvoda házirendjében kell meghatározni azokat a védő, óvó előírásokat, amelyeket a 

gyermekeknek az óvodában való tartózkodás során meg kell tartaniuk. 

A nevelési intézményben, valamint a nevelési intézményen kívül a gyermekek részére szervezett 

rendezvényeken a népegészségügyi termékadóról szóló 2011. évi CIII. törvény hatálya alá tartozó, 

továbbá alkohol- és dohánytermék nem árusítható és nem fogyasztható. 

 

Intézményi védő, óvó előírások, amelyeket a gyermekeknek az óvodában be kell tartaniuk: 

Az óvoda épületét csak a szülővel együtt szabad elhagyni és előtte be kell jelenteni a gyermek 

felügyeletét ellátó óvodapedagógusnak. 



Rumi Játékvár Óvoda  OM: 201896 

9766 Rum 
Kossuth Lajos u. 2.     

24 

 

Az óvoda bejárati ajtaját az óvodába lépést követően be kell csukni. 

Az óvoda épületében az ajtókat óvatosan kell becsukni. (Becsapni nem szabad!) 

Az óvoda épületében a folyosón futva közlekedni tilos! 

Csúszós, sáros időben minden esetben az óvodába belépés előtt a cipő talpát le kell törölni a 

lábtörlőn. 

Az óvoda csoportszobai és udvari játékait az óvodapedagógus által ismertetett szabályok 

betartásával kell használni. 

Az óvodába bevitt tárgyat minden esetben meg kell mutatni az óvodapedagógusnak. 

Az óvoda helyiségeit az óvodapedagógus által ismertetett szabályok betartásával lehet használni. 

Az óvoda SZMSZ-ében kell meghatározni a nevelési intézmény vezetőinek, pedagógusainak, 

valamint más alkalmazottainak feladatait a gyermekbalesetek megelőzésében és a baleset esetén 

(intézményi védő, óvó előírások). 

A nevelési intézményben a nyitvatartási időben biztosítani kell a gyermekek felügyeletét, 

védelmét, figyelemmel a baleset-megelőzés szempontjaira. 

A nevelési intézményben olyan környezetet kell teremteni, amely alkalmas a balesetbiztonsággal 

kapcsolatos szokások, magatartási formák kialakítására, fejleszteni kell a gyermek biztonságra 

törekvő viselkedését. 

A nevelési intézmény kivizsgálja és nyilvántartja a gyermekbaleseteket, teljesíti az előírt 

bejelentési kötelezettséget. 

A nyolc napon túl gyógyuló sérüléssel járó gyermekbaleseteket haladéktalanul ki kell vizsgálni. 

Ennek során fel kell tárni a kiváltó és a közreható személyi, tárgyi és szervezési okokat. Ezeket a 

baleseteket az oktatásért felelős miniszter által vezetett, a minisztérium üzemeltetésében lévő 

elektronikus jegyzőkönyvvezető rendszer segítségével kell nyilvántartani, vagy ha erre rendkívüli 

esemény miatt átmenetileg nincs lehetőség, jegyzőkönyvet kell felvenni. A jegyzőkönyvek egy-

egy példányát - az elektronikus úton kitöltött jegyzőkönyvek kivételével - a kivizsgálás 

befejezésekor, de legkésőbb a tárgyhót követő hónap nyolcadik napjáig meg kell küldeni a 

fenntartónak. Az elektronikus úton kitöltött jegyzőkönyv kinyomtatott példányát, a papíralapú 

jegyzőkönyv egy példányát át kell adni a gyermek esetén a szülőnek. A jegyzőkönyv egy példányát 

a kiállító nevelési intézményében meg kell őrizni. 

Ha a sérült állapota vagy a baleset jellege miatt a vizsgálatot az adatszolgáltatás határidejére nem 

lehet befejezni, akkor azt a jegyzőkönyvben meg kell indokolni. 

Amennyiben a baleset súlyosnak minősül, akkor azt a nevelési intézmény a rendelkezésre álló 

adatok közlésével - telefonon, e-mailen, telefaxon vagy személyesen - azonnal bejelenti az 
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intézmény fenntartójának. A súlyos baleset kivizsgálásába legalább középfokú munkavédelmi 

szakképesítéssel rendelkező személyt kell bevonni. 

Súlyos az a gyermekbaleset, amely 

a) a sérült halálát (halálos baleset az a baleset is, amelynek bekövetkezésétől számított kilencven 

napon belül a sérült orvosi szakvélemény szerint a balesettel összefüggésben életét vesztette), 

b) valamely érzékszerv (érzékelő-képesség) elvesztését vagy jelentős mértékű károsodását, 

c) a gyermek, orvosi vélemény szerint életveszélyes sérülését, egészségkárosodását, 

d) a gyermek súlyos csonkulását (hüvelykujj vagy kéz, láb két vagy több ujja nagyobb részének 

elvesztése, továbbá ennél súlyosabb esetek), 

e) a beszélőképesség elvesztését vagy feltűnő eltorzulását, bénulását, vagy agyi károsodását 

okozza. 

Amennyiben a baleset a pedagógiai szakszolgálat által tartott foglalkozás alatt következik be, a 

jelentési kötelezettség a foglalkozást tartó intézmény kötelessége. 

A nevelési intézménynek lehetővé kell tenni a szülői szervezet, közösség képviselője részvételét a 

gyermekbaleset kivizsgálásában. 

Minden gyermekbalesetet követően meg kell tenni a szükséges intézkedést a hasonló esetek 

megelőzésére. 

 

23. RENKÍVÜLI ESEMÉNY ESETÉN SZÜKSÉGES TEENDŐK 

Az intézmény minden alkalmazottja köteles az általa észlelt rendkívüli eseményt közvetlen 

felettesének jelenteni. A rendkívüli eseményről az intézményvezető értesíti a fenntartót. Az 

intézményvezető vagy az óvodavezető helyettes akadályoztatása (távolléte) esetén az éves 

munkatervben rögzített helyettesítési rend szerinti ügyeletes vezetőnek kell eljárni, az óvodai 

csoportot érintő esetben, a csoportot vezető óvodapedagógust intézkedési kötelezettség terheli.  

Rendkívüli esemény (bombariadó, tűz, természeti katasztrófa) esetén az épület kiürítése a tűzriadó 

terv szerinti útvonalon történik a rendőrség egyidejű értesítésével.  

A gyermekek a dolgozók vezetésével hagyják el az épületet. Az épületben senki sem maradhat, és 

a rendőrség érkezéséig oda senki nem léphet be. Az épület kiürítésének időtartamáról, a gyermekek 

elhelyezéséről az intézkedést vezető hatóság információja alapján az intézményvezető vagy 

akadályoztatása esetén az intézkedéssel megbízott személy dönt, a rendőrség egyidejű értesítése 

mellett.  

A bombariadóról és az egyéb rendkívüli eseményről, illetve a hozott intézkedésekről 

haladéktalanul értesíteni kell a fenntartót. 
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A gyermekek biztonságos, ideiglenes elhelyezéséről, a fenntartó egyidejű értesítése mellett, az 

óvodavezető, vagy az óvodavezető helyettes illetve akadályoztatásuk esetén az intézkedéssel 

megbízott személy gondoskodik. 

 

Amennyiben a nevelési intézmény csoportszobáiban a műszaki, működési feltételek tartós hiánya 

miatt a hőmérséklet legalább két egymást követő nevelési napon nem éri el a húsz Celsius-fokot, 

az intézményvezető a fenntartó és a működtető egyidejű értesítése mellett rendkívüli szünetet 

rendel el, és a rendkívüli szünet elrendeléséről tájékoztatja a szülőket. A rendkívüli szünet 

időtartama alatt az intézmény fenntartója saját fenntartásában működő másik intézményben köteles 

gondoskodni a szülők kérésére a gyermekek felügyeletéről és étkeztetésük megszervezéséről. 

 

24. A FEGYELMEZŐ INTÉZKEDÉSEK ELVEI 

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

számára biztosítani fizikai és lelki erőszakkal szemben.  

A gyermek nem vethető alá testi és lelki fenyítésnek, kínzásnak, kegyetlen, embertelen, megalázó 

büntetésnek vagy bánásmódnak. 

 

25. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 

A házirendet a nevelési intézmény honlapján, annak hiányában a helyben szokásos módon 

nyilvánosságra kell hozni. 

A házirend egy példányát az óvodába történő beiratkozáskor a szülőnek át kell adni betekintés, 

tanulmányozás céljából, továbbá annak érdemi változása esetén arról a szülőt tájékoztatni kell. 

 

A házirend nyilvános, az óvoda faliújságán (a folyosó helyiségében), valamint az intézmény 

honlapján megtekinthető.  

A házirend érvényes az óvodával jogviszonyban álló minden alkalmazottra, a szülőkre, az 

intézménnyel jogviszonyban nem álló, de az intézmény területén munkát végzőkre, illetve azokra, 

akik részt vesznek az óvoda feladatainak megvalósításában. Az óvoda területén tartózkodó egyéb 

személyekre egyaránt kötelező érvényű az elfogadás napjától az óvoda teljes területén, valamint 

az óvoda által szervezett külső rendezvények alkalmain és helyszínein. 

A házirendet az intézmény vezetője jogszabályváltozás, vagy egyéb szükséges ok esetén 

felülvizsgálja. A házirend felülvizsgálata évente történik. A házirend módosítására akkor kerülhet 

sor, ha a vonatkozó jogszabályokban változás áll be, vagy ha a szülők képviselőik útján javaslatot 
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tesznek, s ezt a nevelőtestület elfogadja, illetve a nevelőtestület erre javaslatot tesz. A házirend 

elfogadásakor, illetve annak módosításakor a Szülői Szervezetnek véleményezési joga van. A 

házirend módosításakor a házirend elkészítésére vonatkozó szabályokat kell betartani.  

 

A házirend hatálybalépésének időpontja: 2020. szeptember 1.  

Határozatlan időre szól - visszavonásig érvényes. A Házirend hatálybalépésével egyidejűleg 

hatályát veszti az intézmény korábbi Házirendje. 

 

26. HÁZIREND JOGSZABÁLYI ALAPJA 

 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről (továbbiakban Nkt.) 

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

köznevelési intézmények névhasználatáról  

 1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelemről és a gyámügyi igazgatásról (Gyvt.)

 15/2013. (II.26.) EMMI rendelet

 

Dátum: Rum, 2020. augusztus 24.     

 

                                 Ph.   

 Varga Lászlóné 

 óvodavezető  
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27. LEGITIMÁCIÓS ZÁRADÉK 

 

A szülők megismerték a Rumi Játékvár Óvoda 3-35/2020. iktatási számú házirendjét, 

véleményezési jogukkal élve a dokumentumban megfogalmazottakat illetően támogató 

véleményüket kinyilvánították. A jegyzőkönyvet a Szülői Szervezet nevében és felhatalmazása 

alapján írta alá Szilvás-Pados Réka. 

 

Kelt: Rum, 2020. augusztus 24. 

        …………………………….  

    Szülői Szervezet elnöke 

 

 

A Rumi Játékvár Óvoda nevelőtestülete 100 %-os arányban, a 2020. 08. 24-én kelt nevelőtestületi 

határozata alapján a Rumi Játékvár Óvoda 3-35/2020. iktatási számú házirendjét elfogadta. 

 

Kelt: Rum, 2020. augusztus 24. 

 

 

 

…………………………….              Ph.                 …………………………….  

           Kiss Lászlóné                       Varga Lászlóné 

a nevelőtestület képviselője                 óvodavezető 

 

A Rumi Játékvár Óvoda 3-35/2020. iktatási számú házirendjét az intézmény fenntartója, Rum 

Község Önkormányzata megismerte. A fenntartóra többletkötelezettség nem hárul. 

 

Kelt: Rum,  

 

 

                            Ph.  ……………………………. 

        a fenntartó képviseletében  
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Házirend 1. sz. melléklet 

Szülői kérelem, a gyermek igazolt hiányzásához 

 

Alulírott szülő, gondviselő, ezúton kérem 

…………………………………………………………………………… nevű gyermekemnek  

…….. év …………hó…………. napjától ……. év ………. hó ………. napjáig az óvodai 

foglalkozásról való távolmaradásának engedélyezését!  

Dátum:………………………………….. 

 

------------------------------------------  

       Szülő, gondviselő aláírása                      

 

A Rumi Játékvár Óvoda Székhely: 9766 Rum, Kossuth Lajos utca 2. OM azonosító: 201896 

vezetője a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 51. § (2) a) bekezdése* alapján  

sorsz. A hiányzó gyermek adatai 

1. Gyermek neve  

2. Oktatási azonosítója  

3. Az igazolt hiányzás ideje                              -tól                            -ig 

 

A fenti időszakra, **házirendben meghatározottak szerint engedélyt adok a távolmaradásra, a hiányzást 

igazoltnak tekintem. 

Dátum:………………………………….. 

 

     Ph. 

------------------------------------- 

      óvodavezető aláírása 

 

*20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 51. §  „(2) Ha a gyermek az óvodai foglalkozásról, a tanuló a tanítási óráról és egyéb foglalkozásról, valamint 
a kollégiumi foglalkozásról távol marad, mulasztását igazolnia kell.  

A mulasztást igazoltnak kell tekinteni, ha 

a) a gyermek, a tanuló – gyermek, kiskorú tanuló esetén a szülő írásbeli kérelmére – a házirendben meghatározottak szerint engedélyt kapott 
a távolmaradásra, 

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

c) a  gyermek, a  tanuló hatósági intézkedés vagy egyéb alapos indok miatt nem tudott kötelezettségének eleget tenni, 
 

**A Rumi Játékvár Óvoda Házirendjének 15. oldalán meghatározottak szerint     
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1. SZ. FÜGGELÉK HÁZIRENDET KIEGÉSZÍTŐ MŰKÖDÉSI ÉS EGÉSZSÉGÜGYI ELJÁRÁSOK 

PANDÉMIÁS JÁRVÁNYHELYZETBEN 

 
1. Bevezető rendelkezések 

A Házirend 1. számú Függelékében foglalt tartalmak a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 

40/2020. (III. 11.) Korm. rendelet, az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges 

megbetegedést okozó humánjárvány megelőzése, illetve következményeinek elhárítása, a 

magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében elrendelt veszélyhelyzet 

során teendő intézkedésekről szóló 41/2020. (III. 11.), valamint az óvodák és bölcsődék 

újranyitásáról, valamint a nyári táborok megszervezéséről szóló 215/2020. (V. 20.) Korm. 

rendeletre tekintettel (aktuális jogszabályok szerint!) lépnek hatályba.  

 

2. A működés rendje, a munkarenddel kapcsolatos szabályok 

 

2.1. Az intézmény nyitva tartása 

2020. június 2-ától Óvodánk a veszélyhelyzet előtti szokásos rendben működik a gyermekeket 

az óvodai nevelésben való részvétel jogszabályi feltételei szerint, további feltételek előírása 

nélkül a Függelékhez tartozó Szülői Nyilatkozat kitöltése mellett fogadjuk. 

 

2.2. A zárva tartás eljárásrendje 

A nyár során – a szülői igények felmérésével és figyelembe vételével – a 215/2020. (V.20.) 

Korm. rendelet 1. § (3) bekezdése szerinti esetleges 10 napos szünetelést fenntartói döntés 

alapján, az igények és a karbantartási feladatok összehangolásával fogjuk megszervezni. 

(Fenntartói döntéstől függ a zárási lehetőség igénybevétele, a Korm. rendelet lehetőségként 

nevesíti.) 

 

Az óvoda zárva tartása alatt a fenntartó rendelkezése alapján a hivatalos ügyek intézésére 

ügyeletet biztosítunk. Az ügyeletek időpontjáról a zárva tartást megelőzően az óvoda honlapján 

és hirdető tábláján értesítjük a szülőket. 

 

Nem várt rendkívüli szünet elrendelésére a fenntartó engedélyével egészségügyi okokból (pl.: 

nagyobb tömegeket érintő vírusos megbetegedés) természeti vagy más katasztrófa esetén 

kerülhet sor. 

 

2.3. Az iskolai szünetek alatti nyitva tartás eljárásrendje 

Amennyiben az iskolai őszi, téli és tavaszi szünetek idején a járványhelyzet súlyosbodására 

kerül sor, úgy a gyermekek ügyeleti ellátásáról a Kormány által kiadott aktuális rendelkezés és 

a fenntartó által meghozott döntés szerint gondoskodunk, melyről hirdetmény formájában a 

helyben szokásos módon értesítjük a szülőket.    

 

2.4. Nevelés nélküli munkanapok igénybevételének eljárásrendje 

A törvényi előírásoknak megfelelően intézményünk nevelési évente öt munkanap igénybe 

vételével, nevelés nélküli munkanapokat szervezhet, melyek időpontjáról a szülők az aktuális 

nevelési év Munkatervében tájékozódhatnak. A nevelés nélküli munkanapokat a nevelőtestület 

szakmai továbbképzésre, valamint az intézmény működésével kapcsolatos tervezési és 

értékelési feladatok ellátására használja fel. Járványhelyzetben a tervezett nevelés nélküli 

munkanapok intézményvezetői hatáskörben – a nevelőtestület bevonásával – felülvizsgálatra 

kerülnek: személyes jelenléttel a szabályok betartásával kerülnek megtartásra; kizárólag 
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halaszthatatlan ügyben (pl.: nevelőtestületi véleményezési jogkörrel járó ügyek bonyolítása) 

online konferencia formájában kerülnek megtartásra. Egyéb esetben a tervezett nevelés nélküli 

munkanap/munkanapok elnapolásra kerülnek. A szülők írásban (az óvodának megküldött e-

mailben) nyilatkoznak arról, hogy a megrendezésre kerülő nevelés nélküli munkanapon 

igénylik-e az ügyeleti ellátást gyermekük részére. Az ügyeleti ellátás megszervezéséről – az 

aktuális egészségügyi rendelkezések betartásával – az intézmény vezetője gondoskodik. Az 

ügyeleti ellátás helyszínéről és körülményéről az óvoda honlapján és faliújságján a nevelés 

nélküli munkanapot hét nappal megelőzően az intézményvezető hirdetmény formájában értesíti 

a szülőket. 

 

3. Az óvodai elhelyezés igénybevételének lehetősége 

 

3.1. Az óvodai felvétel, átvétel jelentkezés alapján történik 

Az emberi erőforrások minisztere – a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) 

Korm. rendeletre figyelemmel a 2020/2021. nevelési, illetve tanévre történő óvodai, valamint 

általános iskolai beiratkozásról szóló 7/2020. (III. 25.) EMMI határozatában (a továbbiakban: 

EMMI határozat) a 2020/2021. nevelési évre történő óvodai beiratkozások vonatkozásában 

egyedi eljárási szabályokat határozott meg. A 2020/2021. nevelési évre az óvodaköteles korú 

(2020. augusztus 31-éig 3. életévüket betöltő) gyermekek felvétele – Oktatási Hivatal által 

biztosított lista figyelembe vételével – 2020. április 30-ával bezárólag megtörtént. A miniszteri 

határozatban szabályozott eljárási rend egységes végrehajtást tartalmaz, az ettől való eltérésre – 

az óvodai felvételi eljárás „utólagos korrekciójára” pl. „nyári pótbeiratkozás formájában” – 

nincs mód. 

 

A nyár során, ill. nevelési év közben az óvoda a rendelkezésére álló szabad férőhelyei 

függvényében továbbra is felveheti, illetve átveheti a szándéknyilatkozattal óvodai felvételét 

kérő gyermeket.   

Felvételnél előnyben részesítjük: 

 az óvodánk körzetében lakóhellyel,  

 az óvodánk körzetében érvényes tartózkodási címmel rendelkező gyermekeket, 

 akinek idősebb testvére már az intézménybe jár, 

 akinek szülei az óvoda körzetében dolgoznak. 

 

A vonatkozó jogszabályok lehetőséget biztosítanak azon 2 és fél éves gyermek óvodai 

felvételére is, aki a harmadik életévét a felvételétől számított fél éven belül betölti, feltéve, hogy 

minden, a felvételi körzet településein lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel 

rendelkező hároméves és annál idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthető.  

 

Az óvoda honlapjáról letölthető szándéknyilatkozat online nyújtható be az intézmény e-mail 

címére megküldve. A járványhelyzetben alkalmazott elektronikus kommunikáció 

zökkenőmentessé tételéhez a szándéknyilatkozaton az e-mail elérhetőség megadása kiemelten 

javasolt. 

Sajátos nevelési igényű gyermek esetében az intézményünk alapító okiratában megfogalmazott 

ellátandó területek az irányadóak, az abban foglaltak szerint fogadunk gyermeket. (Bővebb 

tájékoztatást az óvoda honlapján olvasható.)   

 

Az óvoda vezetője az óvodai felvételi kérelemnek helyt adó döntését írásban, a kérelem 

elutasítására vonatkozó döntését határozati formában közli a szülővel. A vészhelyzetre 
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tekintettel az értesítések megküldése elektronikus formában történik abban az esetben, ha az 

elektronikus elérhetőségek ismertek. Amennyiben nem ismertek, úgy az intézmény a gyermek 

lakáscímére küldi az értesítést, határozatot.  

 

Az óvoda döntése ellen a szülő a közléstől, ennek hiányában a tudomásra jutástól számított 

tizenöt napon belül jogorvoslati eljárást megindító kérelmet nyújthat be az óvoda vezetőjénél. 

 

Az óvodai átvétel járványhelyzetben online történik, eljárásrendje megegyezik a normál 

ügyintézéssel.  

 

3.2. Az óvodai elhelyezés megszűnésének eljárásrendje 

A Házirendben foglaltakon túl megszűnik az óvodai jogviszony az alábbi esetekben: 

 Amennyiben a KIR gyermek/tanuló nyilvántartásba olyan gyermek kerülne 

bejelentésre, akinél kötelező felvételt biztosított az intézmény, azonban egy másik 

óvoda jelzése alapján esetleg ki kell jelentenünk. 

 Akiről az óvodaköteles gyermekek adatait tartalmazó nyilvántartásban szereplő 

adatok alapján kiderül, hogy halasztással vagy felmentéssel rendelkezik.  

 Ha a gyermek lakóhelye szerinti körzet alapján felvételt nyert gyermek és a szülő a 

nevelési év kezdetén nem jelennek meg az óvodában – az intézmény által írásban és 

előzetesen megküldött felvételi döntés ellenére – és nem mutatják be a 

beiratkozáshoz szükséges iratokat a 7/2020. (III. 25.) EMMI határozat 1. e) pontja 

értelmében. Ebben az esetben az óvodavezető a jogviszony megszűntetése előtt 

bizonyíthatóan két alkalommal írásban is felszólítja a szülőt a gyermek óvodai 

részvételére. Sikertelenség esetén az óvodavezető jelzése kötelezettségét követően 

a további intézkedéseket az óvodai nevelés kötelezettségének elmulasztásával 

kapcsolatban az Oktatási Hivatal fogja megtenni. 

 

4. A távolmaradás kérésének, elbírálásának, engedélyezésének és igazolásának eljárásrendje 

 

4.1. Az óvodába járási kötelezettség elmaradása – következményei 

Amennyiben a járványhelyzetben hozott Kormányrendelet és helyi polgármesteri rendelet 

lehetővé teszi a gyermek intézményben történő tényleges megjelenését (az intézmény normál 

működéssel nyitva tart – az ügyeleti ellátás ide nem értendő –, úgy a Házirendben 

megfogalmazottak érvényesítése az irányadó. Kijárási korlátozás, valamint a 

településre/intézményre kiterjesztett karantén esetén a gyermek óvodai nevelésben való 

részvételét online kapcsolattartással (pl.: nevelési tartalmak megosztása, heti online találkozás, 

stb.) biztosítja az intézmény. Az ezekbe való bekapcsolódással a gyermek óvodába járási 

kötelezettségét teljesítettnek tekintjük. Kijárási korlátozás alkalmával a gyermekek 

intézménytől való távolléte igazolt. 

 

4.2. Óvodai nevelésből való távollét igazolása 

Amennyiben a járványhelyzetben hozott Kormányrendelet és helyi polgármesteri rendelet 

lehetővé teszi a gyermek intézményben történő tényleges megjelenését, úgy a Házirendben 

megfogalmazottak érvényesítése az irányadó. Kijárási korlátozás, valamint a 

településre/intézményre kiterjesztett karantén esetén a gyermek óvodai – fizikai – távolléte 

hivatalból igazoltnak tekintendő. A gyermek holisztikus fejlődése érdekében, javasolt az óvodai 

online tevékenységbe bekapcsolódnia, melyhez a szülői együttműködésre számítunk. 

 

4.3. Szeptember 1-től május 31-ig tartó időszakra vonatkozó szabályok 



Rumi Játékvár Óvoda  OM: 201896 

9766 Rum 
Kossuth Lajos u. 2.     

33 

 

Lásd 4.1. és 4.2. pontokban. 

 

4.4. Az iskolai szünetek (őszi, téli, tavaszi és nyári), nevelés nélkül munkanapok időszakára 

vonatkozó szabályok 

Az aktuális Kormányrendelet szerint az intézményvezető tájékoztatást nyújt a szülők felé az 

óvodai ellátási igény felmérése mellett.   

Kijárási korlátozás /ügyeleti ellátási lehetőség esetén nem kell távolmaradási kérelmet 

benyújtania a szülőnek.  

Az óvodai étkezés megrendelése és lemondása a szülő kötelessége az óvoda felé. 

 

5. A gyermekek érkezésének és távozásának eljárásrendje 

 

A koronavírus – ill. aktuális vírus – járvány terjedésének megelőzése érdekében az óvodába 

érkezés során a következő szabályok betartását kérjük: 

 Kizárólag egészséges, tüneteket nem mutató gyermek érkezhet az intézménybe. 

 A gyermekeket az intézménybe nem hozhatja, onnan nem viheti haza az adott 

járványra fokozottan érzékeny személy (pl.: krónikus betegségben szenvedő, stb.). 

 Ügyeleti rendben/ kijárási korlátozás alkalmával a Függelékhez tartozó Szülői 

Nyilatkozat kitöltése és óvodai átadása elengedhetetlen a gyermek átvételéhez. Az 

intézmény normál működésekor (pl.: intézményi újranyitás) orvosi igazolást nem 

kérünk, de a Szülői Nyilatkozat kitöltése szükséges. A szülők felelőssége, hogy 

gyermeküket kizárólag egészségesen hozzák közösségünkbe. Amennyiben a szülő 

távozását követően a gyermeken betegségre utaló jeleket tapasztalunk, úgy 

telefonon haladéktalanul értesítjük a szülőt és megkérjük, hogy mielőbb térjen 

vissza az intézménybe. Ezzel egyidejűleg értesítjük a megbízott orvost/óvodánk 

orvosát, aki az érvényes eljárásrend szerint dönt a további teendőkről. A szülő 

megérkezéséig a gyermeket egészséges társaitól elkülönítjük. A beteg gyermek 

felügyeletét a szükséges előírások betartásával (kesztyűt és maszkot viselő 

egészséges óvodai dolgozó) biztosítjuk. 

 Az óvodába lépéskor kérjük, hogy a gyermekek, a szülők és dolgozók alaposan 

töröljék le cipőjüket (szükség esetén, adott időponttól) a fertőtlenítőszeres 

lábtörlőben, (szükség esetén, adott időponttól) a felnőttek a kihelyezett lábzsákokat 

cipőjükre szíveskedjenek felhúzni! A szülők (szükség esetén, adott időponttól) a 

kabátjukat a bejárat mellett elhelyezett fogasra akasszák fel, ne vigyék be a 

gyermekek öltözőjébe! 

 A fogadótérben található fertőtlenítővel az érkezők fújják le a kezüket. Gyermekek, 

kizárólag felnőtt felügyelete mellett használhatják a fertőtlenítőszert/fertőtlenítő 

készüléket. 

 A gyermekek testhőmérsékletét óvodánk dolgozója érintésmentes digitális 

lázmérővel megméri. 

  Óvodánkban a gyermekek számára maszk viselése nem lehetséges a 

fulladásveszély elkerülése miatt. 

 A szülők részére az intézmény zárt területein a maszk használata kötelező. Az óvoda 

dolgozói a csoportszobán és a tornaszobán kívüli helyiségekben maszkot kötelesek 

viselni! Adott időszaktól szükség esetén elrendelésre kerülhet, hogy az említett 

helyiségekben is. 
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 A kontaktusok csökkentése érdekében 1 gyermekkel csak 1 felnőtt jöhet be az 

épületbe. Az öltözőben egyszerre 2 szülő/gyermek páros tartózkodhat. Várakozni 

az udvaron, (esőben a nyitott fedeles előtetőnél) és a bejáraton kívül lehetséges.  

 A gyermeket benti, tiszta ruhába kell átöltöztetni. Súlyosabb járványhelyzetben, 

illetve a szabályok be nem tartása esetén ezt óvodánk dajkái teszik meg. Ekkor a 

gyermek átadása rögtön a bejárati ajtónál történik meg. A szülő ebben az esetben 

nem mehet be az épületbe. Az óvodai első napon kérjük behozni a gyermek benti, 

kimosott, fertőtlenített váltóruháit és a délutáni alváshoz 1 db fertőtlenített 

„alvókáját/kendőcskéjét/plüss állatát”, mellyel kizárólag ő alhat. Súlyosabb 

járványhelyzet idején az „alvókát” naponta nem tudjuk hazaadni, azt hétvégére 

viheti magával a gyermek. Kérjük, hogy ekkor a plüss kedvenc fertőtlenítését 

szíveskedjenek megtenni. A járványhelyzet ideje alatt egyéb otthoni játékot nem áll 

módunkban fogadni. A továbbiakban minden pénteken a dajkának kérjük átadni (aki 

a gyermek öltözőszekrényében helyezi el a következő hétre naponként betasakolva) 

a benti óvodai öltözéket, külön – külön tasakban az udvari váltóruhát és a tartalék 

alsóneműket. (Jelenlegi tudásunk szerint néhány nap elteltével, hétfőre 

fertőzésképtelenné válnak a ruhákon esetlegesen megtapadt vírusok.) A gyermekek 

óvodában használatos benti cipőjét dajkáink fertőtlenítik. 

 A gyermekek átadása és távozása során az érkezéskor előírtak érvényesek: 

szülőknek maszk viselése, kéz és lábbeli fertőtlenítése, (szükség esetén adott 

időponttól) lábzsák használata.  

 A gyermek aznap bepiszkolódott/használt óvodai öltözékét bezacskózva 

visszaadjuk rendbetételre. 

 Az öltözőben a szülők a lehető legkevesebb ideig tartózkodjanak – biztosítva ezzel 

azt is, hogy a többi szülőnek az épületen kívül ne kelljen sokat várakoznia – és 

törekedjenek a 1,5-2 méteres védőtávolság betartására. A gyermek átöltöztetése 

után kérjük, szíveskedjenek mielőbb elhagyni az épületet.  

 Meghatározott időszaktól (szükség esetén, pl. szabályok be nem tartása a 

szülők részéről) az épületbe való bejutás „zsilip” rendszerben, az intézmény 

erre a célra kijelölt első ajtaján lehetséges. Az ajtót az azzal megbízott óvodai 

dolgozó (dajka) nyitja. 

 A kórokozók koncentrációjának zárt térben való minimalizálása érdekében a 

szülő a bejárati ajtóig jöhet, ahol a dajka veszi át a gyermeket. 

Kollégáink segítik az érkezést-távozást. Kéréseikkel és kérdéseikkel elsősorban hozzájuk 

forduljanak. 
 

6. Gyermekek az óvodában 

 

6.1. A gyermek joga, hogy… 

A bekezdés tartalma mindenben megegyezik a normál működés során betartandó ismérvekkel. 

Járványhelyzetben kiemelt hangsúlyt fektetünk az alábbiakra. 

 Az óvodában biztonságban és egészséges környezetben neveljék: óvodai életrendjét 

pihenő idő, szabad idő, megfelelő testmozgás beépítésével, étkezési lehetőség 

biztosításával életkorának és fejlettségének megfelelően alakítsák ki, 

 személyiségét, emberi méltóságát, és jogait tiszteletben tartsák, és számára fizikai 

és lelki erőszakkal szemben védelmet biztosítsanak, 
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 személyiségi jogait, cselekvési szabadságát és magánéletéhez való jogát az óvoda 

tiszteletben tartsa, ez a joggyakorlás azonban nem korlátozhat másokat e jogainak 

érvényesítésében. 

 

6.2. A gyermekek kötelessége, hogy 

A bekezdés tartalma mindenben megegyezik a normál működés során betartandó ismérvekkel. 

Járványhelyzetben kiemelt hangsúlyt fektetünk az alábbiakra. 

 az országos járványügyi rendelkezések szerint, amennyiben megengedett, úgy az 

intézményes nevelésben részt vegyen, óvodai kötelezettségét teljesítse, 

 óvja saját és társai testi épségét, egészségét, 

 elsajátítsa és alkalmazza az egészségét és biztonságát védő ismereteket, továbbá 

haladéktalanul jelezze a felügyeletét ellátó pedagógusnak vagy más alkalmazottnak, 

ha saját magát, társait, vagy másokat veszélyeztető állapotot, tevékenységet vagy 

balesetet észlelt, 

 betartsa az óvoda helyiségei és az óvodához tartozó területek használati rendjét, 

 az óvoda valamennyi dolgozója és óvodás társai emberi méltóságát és jogait 

tiszteletben tartsa. 

 

7. A gyermekekre vonatkozó védő - óvó intézkedések 

 

7.1. A gyermekeknek az óvodában történő tartózkodás során be kell tartaniuk  

A bekezdés tartalma mindenben megegyezik a normál működés során betartandó ismérvekkel. 

Járványhelyzetben kiemelten betartatjuk az egészségük és testi épségük védelmére vonatkozó 

előírásokat. Kérjük a szülőket, hogy ebben legyenek partnereink. 

 

7.2. A gyermekek egészsége érdekében a gyermekek által betartandó előírások 

A bekezdés tartalma mindenben megegyezik a normál működés során betartandó ismérvekkel, 

továbbá járványhelyzetben kiemelten gondot fordítunk az alábbiakra. 

 Gyakori, alapos szappanos kézmosás, kézfertőtlenítés, 

 szem, arc, száj érintésének kerülése, 

 testi érintés (kézfogás, ölelés, puszi) kerülése. (Megkérjük a gyermekeket, hogy a 

szeretet, az elfogadás, szükség szerinti vigasztalás szóbeli kifejezését alkalmazzuk 

csoportunkban. Kérjük, Önök is magyarázzák el gyermeküknek, hogy mindez az ő 

védelmükben történik; az irántuk érzett szeretetünk nem változott.) 

 köhögési etikett elsajátíttatása: papír zsebkendő használata köhögéskor, 

tüsszentéskor, a használt zsebkendő mielőbbi szeméttárolóba való helyezése, ezt 

követően azonnali kézmosás. (A papírzsebkendő folyamatos pótlásáról, az épület 

különböző részein, így a fogadótérben, gyermeköltözőben is gondoskodunk. Az 

orrfújás technikáját kevésbé ismerő gyermekeknek segítséget nyújtunk. 

Megbeszéljük a gyermekekkel, hogy fogadják azt el, hogy a felnőtteken kesztyű és 

maszk van és emellett is legyenek együttműködőek az orrfúvásnál.) 

 étkezés előtti/utáni, WC használat előtti/utáni alapos szappanos kézmosás, 

 papírtörölköző használata, 

 étkezéshez használt eszközök célzott kiválasztása (Szomjúság csillapításánál és 

étkezéskor a gyermek, szemmel kiválasztja a kívánt eszközt - pohár, csésze, 

evőeszközök, tányér - és a továbbiakban azt érinti meg, abból iszik, étkezik, nem 

tapogatja össze a többiek eszközét.) 
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 étkezéskor egymástól való távolság megtartása (A szükséges körülményeket – 

székek szellős elhelyezése az asztaloknál – a csoportban dolgozó felnőttek 

kialakítják.) 

 ebéd utáni pihenés, alvás biztonságos távolságban elhelyezett fektetőkön rendszeres 

szellőztetés mellett,  

 friss levegőn történő mozgásban való aktív részvétel, 

 ételt és italt, édességeket a gyermek nem hozhat be az óvodába járványhelyzet 

idején sem, még egyéni ünnep (pl.: születésnap) alkalmával sem. 

 

7.3. A gyermekek testi épsége érdekében a gyermekek által betartandó előírások 

A bekezdés tartalma mindenben megegyezik a normál működés során betartandó ismérvekkel. 

Járványhelyzetben fokozott hangsúlyt fektetünk a következőkre: 

 A vírusos megbetegedések megelőzésére gyermekek számára maszk viselése nem 

lehetséges a fulladásveszély elkerülése miatt, ellenben igyekszünk a köhögési 

etikettet alaposan elsajátíttatni, (Kérjük, erre otthon is fordítsanak figyelmet!)   

 a helyiségek és az udvar rendjének betartása, 

 alvásidőben csak az otthonról hozott saját „alvókáját” tarthatja magánál,  

 az „alvóka” nem állhat apróbb leszakadható részekből, melyek a gyermek 

orrüregébe, vagy nyelőcsövébe kerülve fulladást okozhatnak, 

 az udvaron tartózkodás során csak a csoportja számára kijelölt játszórészen 

tartózkodhat, (Másik gyermekcsoporttal az érintkezést minimalizáljuk.) 

 az épületből csak a szülővel vagy a szülő által megbízott, 18 éven felüli, az adott 

járványra nem fokozottan érzékeny személlyel léphet ki, miután bejelentette az 

óvodapedagógusnak, s csak akkor, ha az óvodapedagógus a bejelentést tudomásul 

vette, 

 társai testi épségét nem veszélyeztetheti, fizikai bántalmazást és lelki terrort, 

fenyegetést nem alkalmazhat. 

 

7.4. A szülők, pedagógusok feladata a gyermekbalesetek megelőzésében 

A bekezdés tartalma mindenben megegyezik a normál működés során betartandó ismérvekkel. 

Továbbá: 

 A játékok fertőtlenítésére kizárólag a gyermekek távollétében kerül sor, 

 a gyermekek által használt helyiségek (pl.: mosdók, mellékhelyiségek, öltözők, 

közlekedőfolyosók, stb.) egészségügyi felmosásnál ügyelünk a csúszásveszélyre, 

azokat felszáradásig nem használjuk, 

 a mosdókat kizárólag felnőtt felügyelete mellett használhatják a gyermekek,  

 a kézzel gyakran érintett felületek (pl.: ajtókilincsek, korlátok, mosdók csaptelepei, 

WC-k, vízöblítő-gombjai, stb.) vírusölő hatású fertőtlenítésénél kerüljük a 

gyermekek jelenlétét, a vegyszereket gyerekektől elzárva tartjuk. 

 

8. A gyermekekkel kapcsolatos egészségügyi szabályok 

A bekezdés tartalma mindenben megegyezik a normál működés során betartandó ismérvekkel. 

Valamint: 

 A gyermek, vagy annak családjában, lakókörnyezetében, szomszédságában 

előforduló fertőző - vagy járványhoz kapcsolódó megbetegedésről a szülő 

kötelessége azonnal értesíteni az óvoda vezetőjét a további megbetegedések 

elkerülése és a szükséges intézkedések megtétele érdekében.  
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9. A gyermekek felszerelései és eszközei 

A bekezdés tartalma mindenben megegyezik a normál működés során betartandó ismérvekkel. 

Továbbá: 

 A járványhelyzet idején a vírusterjedés kockázatának csökkentése végett nem 

fogadunk otthonról hozott játékokat, kézműves tevékenységhez felhasználható 

anyagokat (pl.: maradék fonalak, textíliák, stb.),  

 a gyermek számára elengedhetetlen eszközöket (pl.: szemüveg, hallókészülék, stb.) 

kérjük naponta fertőtleníteni. 

 

10. A gyermekek étkeztetése az óvodában  

A Házirendben foglaltakon túl: 

 A szállító a rendeleti előírásoknak megfelelő speciális edényekben szállítja az 

élelmiszert, súlyosabb helyzetben adagonkénti csomagolásban. A vírus terjedésének 

megelőzésére az ételallergiás gyermekek ételszállító dobozát speciális tárolókra 

cseréli a szállító. 

 Otthonról hozott élelmiszert - még ha bolti csomagolással és lejárati idővel ellátott 

is - születésnap esetén sem áll módunkban elfogadni, a csomagoláson megtapadó 

vírusok eshetősége miatt. 

 Kérjük, hogy az óvoda területén ne kínálják gyermekeiket édességgel, és egyéb 

élelmiszerekkel.  

 

11. A térítési díjak befizetésének és visszafizetésének rendje 

 

11.1 A befizetések eljárásrendje – maszk és megfelelő védőtávolság betartásával a kiírásnak 

megfelelő helyen lehetséges. 

 

11.2. Étkezési igény lejelentése – a megszokott rendnek megfelelően. 

 

11.3. A kedvezményes étkezési támogatás igénybevételének eljárásrendje 

Megegyezik a normál működés során betartandó eljárással a következő kivételek mellett: 

 Kérjük, hogy óvodahasználat előtt legalább 1 munkanappal telefonon vagy az óvoda 

e-mail elérhetőségén jelezze előző nap 8.30 óráig, hogy mely naptól igényel 

gyermekének étkeztetést. Az étkezés lemondására ugyancsak ez vonatkozik. 

 Az étkezési térítési díj befizetésére vonatkozó rendelkezést az Önkormányzat 

határozza meg. 

 Személyes befizetés esetén az Önkormányzat által meghatározott helyiségben 

egyszerre egy szülő és az ügyintéző tartózkodhat. Védőmaszk és kesztyű viselete 

kötelező. 

 Kijárási korlátozáskor a szociálisan érintett családok gyermekei részére az 

Önkormányzat által meghatározott helyen – szülői igény/jelzés fogadása mellett – 

csomagolt/lefóliázott étel napi átadásáról gondoskodik a fenntartó. Az elvitelre a 

megjelölt időszakban van lehetőség arcmaszk és kesztyű használatával az 

Önkormányzat által meghatározott épület bejáratánál. Az ételellátás lemondása a 

szülő felelőssége.  

 

11.4. Étkezés kirándulások alkalmával 
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Járványhelyzetben óvodánk nem szervez külső programokat, kirándulásokat. A gyermekekkel 

nem használunk ilyen célból tömegközlekedési eszközöket, nem visszük őket mások által 

használ zárt térbe (pl.: múzeum, bábszínház, stb.). 

 

 

11.5. Ételérzékeny gyermekek étkeztetésének eljárásrendje 

 Az ételérzékeny gyermekek ellátását a „szállító” a szokásos módon biztosítja.  

 Amennyiben a gyermek ételérzékenységének megfelelő ellátást a „szállító” eddig 

sem tudta felvállalni és a szülő a Házirendben foglaltak szerint egyénileg, otthonról 

hozta gyermeke részére a speciális ételt, úgy az ételes dobozt átvételkor külsőleg 

fertőtlenítjük, azt követően az ételt elkülönítve, jelzéssel ellátva hűtőszekrényben 

tároljuk, elkülönítve melegítjük, egyéni felszolgálással juttatjuk el a gyermekhez. 

(Az étel egy időben nem helyezhető a tálaló kocsira a melegítőkonyháról érkezett 

ételekkel.)  

 Az edény mosogatását a szokásos előírásoknak, de a többi edénytől elkülönítve 

végezzük. A szülő ezeket a feltételeket tudomásul veszi, a behozott ételért a 

felelősséget vállalja és erről írásban nyilatkozik.  
 

12. A gyermeki és szülői jogok érvényesítésének eljárásrendje 

 

12.1. A gyermeki és szülői jogok érvényesítése az óvodai szociális segítő igénybevételével 

 

12.2. A rendszeres egészségügyi felügyeletben és ellátásban részesülés joggyakorlásának 

eljárásrendje 

Megegyezik a normál működés során betartandó eljárással.  

 

Kijárási korlátozás esetén a családok visszavonulnak az otthonaikba. Az idő múlásával az otthon 

a védelmen kívül a bezártság-érzetét is keltheti. Ebből adódóan, fontosnak tartjuk a családokkal 

való online – kapcsolattartást. A gyermekek testi, lelki és érzelmi fejlesztésén túl, figyelemmel 

vagyunk azokra a családokra, akik ugyan nem kerültek be a jelzőrendszer látókörébe, de 

nehezen viselik a bezártságot, könnyen esnek pánikba, esetleg nehezebben oldják meg a szülői 

feladatukat.   

Igény esetén – mentálhigiénés segítséget nyújtunk szakember elérhetőségének biztosításával. 

 

12.3. Az óvoda egészségvédelmi szabályai 

A Házirendben megfogalmazottakon túl: 

 Az óvoda működtetése során az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvos Szolgálattal 

meghatározott szabályokat fokozott odafigyeléssel szigorúan be kell tartani: tálalás, 

fertőtlenítés, takarítás, mosogatás és mosás során.  

 Csoport - és egyéb foglalkoztató szobába járványveszély idején sem tartózkodhat 

szülő. A szülők/hozzátartozók az épület kijelölt területén (pl.: szabályok be nem 

tartása esetén történő szigorítások miatt az épület bejárati ajtajánál) adhatják 

át/vehetik át gyermeküket. 

 Az óvoda melegítőkonyhájába csakis az óvoda melegítőkonyháján - HACCP 

végzettséggel és érvényes egészségügyi könyvvel rendelkező, vírus-teszt 

elvégzésében saját belátása szerint részt vett és negatív lelettel rendelkező - dolgozó 

személyek léphetnek be (megfelelő védőruházatban), vagy a hivatalos szervtől 

érkező ellenőr (szintén védőfelszerelésben negatív vírusteszt eredmény birtokában).  
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12.4. A táplálkozással kapcsolatos egészségvédelem 

Megegyezik a normál működés során betartandó eljárással, azzal az eltéréssel, hogy 

járványhelyzetben nem fogadunk otthonról hozott élelmiszert (szigorítás esetén gyümölcsöt, 

zöldséget sem). 

 

12.5. Egyéb rendelkezések 

Az intézmény elhelyezkedésétől, fenntartójától függően megjeleníti a rá jellemző tartalmakat, 

kiegészítéseket. 

 

13. A gyermek állapotának, személyes adottságának megfelelő megkülönböztetett ellátásban 

részesítés, a pedagógiai szakszolgálathoz fordulás érvényesítésének segítését szolgáló 

eljárásrend 

 

Megegyezik a normál működésbeli tartalommal, azzal a kitétellel, hogy a járványhelyzet 

lefolyásának különböző periódusaiban a szakszolgálatok működési rendje is megváltozik. A 

szülők figyelmét erre felhívjuk és a szakszolgálatokkal való kapcsolatfelvételt segítjük.   

 

14. A jutalmazó és fegyelmező intézkedések formái és alkalmazásának elvei 

 

14.1. Az óvodában alkalmazott jutalmazási intézkedések formái 

 

14.2. Az óvodában alkalmazott fegyelmező intézkedések formái 

Megegyeznek a normál működésbeli tartalommal a testi kontaktus (simogatás, ölbe vevés, 

puszi) mellőzésével. 

 

15. A csoportos igény, illetve érdekérvényesítés joga 

 

A szülők a gyermekek érdekeit képviselve tájékoztatást kérhetnek az óvoda vezetőjétől. A 

tájékoztatás kérésének formája történhet elektronikus levélben, valamint online-

konferencia formájában (Viber, Zoom felületek, stb.) zárt csoportban. Ehhez az érintett 

szülők számára megfelelő időben biztosítani kell a felülethez történő csatlakozás módját, 

leírását. Az intézményvezető a szülők megkeresésének időpontjától számított 15 napon belül 

intézkedik a tájékoztatás kérésének tartalma alapján a válasz megadásáról.  

 

Panaszjog  

A szülő az óvoda szolgáltatásaival kapcsolatosan panasz jogával élhet az intézmény 

panaszkezelési szabályzata/SZMSZ-e/Házirendje szerint.  

 

Jogorvoslati lehetőségek:  
1. Helyben történő probléma megoldás – Intézményvezető bevonásával 

2. Törvény, jogszabálysértés esetén a fenntartóhoz fordulással. 
 

16. Az óvodás gyermek fejlődésének nyomon követését szolgáló eljárásrend 

Megegyezik a normál működésben betartottakkal, továbbá 

 A gyermekek fejlődéséről a pedagógus online-kapcsolattartás során folyamatosan 

képet kap, 

 a beiskolázás rendjét vészhelyzet idején a Kormány rendelet útján szabályozza. 
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17. A gyermekek személyes adatai tárolásának az adatok módosításának eljárásrendje 

 

Megegyezik a normál működésben betartottakkal. 

 

17.1. Az óvoda adatkezelése 

Megegyezik a normál működésben betartottakkal. 

 

18. A hit és vallásoktatás igénylésének eljárásrendje 

 

A lelkiatya fogadása a vírus-terjedést segítheti, ezért számára is kötelező a szájmaszk 

használata, a kézfertőtlenítés, szigorúbb intézkedések esetén történő járványhelyzetben az 

online-foglalkozásokat tartjuk elfogadottnak. 

  

19. A szülők véleménynyilvánításának és rendszeres tájékoztatásának eljárásrendje 

 

A járványhelyzet aktuális alakulásához kapcsolódó törvényi rendelkezések szerint az óvodai 

működést érintő szülői tájékoztatást az óvoda vezetője haladéktalanul megteszi az óvoda 

honlapján elhelyezett hirdetmény formájában, vagy az óvoda hivatalos facebook oldalának zárt 

szülői csoportjában, szükség esetén az intézmény bejárati kert ajtaján elhelyezett hirdető 

tábláján, szükség esetén a fenntartó honlapján való megjelenítésről is gondoskodik. 

 

19.1. Óvodánkban a szülő joga 

Megegyezik a normál működésben foganatosított jogokkal, az alábbi kivételekkel: 

 Járványhelyzetben a szülők nem vehetnek rész az óvodai foglalkozásokon, nem 

látogathatják az óvodai tevékenységeket. (Szülői értekezletet ebben az időszakban 

csak a legszükségesebb esetben tartunk - online eléréssel biztosítjuk a részvételt.)  

 A szülők érdekeit érintő döntések meghozatalában – amennyiben ilyen eset a 

járványhelyzetben előfordul – a szülőket a Szülői Szervezet vezetősége képviseli az 

online-értekezleten.   

 

19.2. A szülő kötelessége 

Tartalma mindenben megegyezik a normál működés során betartandó ismérvekkel. 

Járványhelyzetben fokozott hangsúlyt fektetünk a következőkre: 

 Gondoskodjon gyermeke értelmi, testi, érzelmi és erkölcsi fejlődéséhez szükséges 

feltételekről, egészségügyi körülményekről, 

 érvényesítse gyermeke jogait és kötelességeit, 

 együttműködjön az óvodával,  

 rendszeres kapcsolatot tartson (online vagy a megfelelő egészségügyi előírások 

mellett személyesen) a gyermekével foglalkozó óvodapedagógusokkal, és 

tájékozódjon gyermeke óvodai előmeneteléről,  

 igénybe vegye a pedagógiai tartalmú óvodai online-anyagokat. 

 

19.3. A véleménynyilvánítás tárgyköre, lehetőségei 

Megegyezik a normál működésben alkalmazottakkal. 

 

19.4. A véleménynyilvánítás időpontja 

Megegyezik a normál működésben alkalmazottakkal. 
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19.5. A véleménynyilvánítás fórumai 

Megegyezik a normál működésben alkalmazottakkal. 

 

19.6. A véleménynyilvánítás formája 

A személyes kontaktus minimalizálása érdekében elsősorban elektronikus levélben, online-

értekezleten. 

 

19.7. A szülők rendszeres tájékoztatásának eljárásrendje 

Megegyezik a normál működésben alkalmazottakkal. (Járványhelyzet idején online-felületen, 

óvodai honlapon, hivatalos facebook oldalon, zárt szülői csoportban, valamint az óvoda bejárati 

ajtajára kifüggesztve valósul meg.) 

 

19.8. A tájékoztatással összefüggő igények jelzésének és a tájékoztatás eljárásrendje 

Megegyezik a normál működésben alkalmazottakkal. (Járványhelyzet idején online-felületen, 

óvodai honlapon, hivatalos facebook oldalon, zárt szülői csoportban, valamint az óvoda bejárati 

ajtajára kifüggesztve valósul meg.) 

 

20. A szülői igények alapján szerveződő önköltséges szolgáltatásokon való részvétel 

eljárásrendje 

 

Járványhelyzetben óvodánk nem szervez önköltséges – rendszerint külső szakember által tartott 

– szolgáltatásokat. 

 

20.1. Az óvoda nevelési idején kívül szervezett térítés ellenében igénybe vehető szolgáltatások 

Nem releváns. 

 

20.2. Az igénybevétel eljárásrendje 

Nem releváns. 

 

20.3. Alkalomszerű térítéses szolgáltatások eljárásrendje 

Nem releváns. 

 

20.4. Térítésmentes szolgáltatások 

A járványhelyzetben meghozott Kormányrendeletek értelmében tájékoztatjuk a szülőket a 

térítésmentes foglalkozások (pl.: logopédia) online vagy személyes részvételi lehetőségeiről.  

 

21. Az intézményben folytatható reklámtevékenység szabályai 

 

Megegyezik a normál működésben alkalmazottakkal. 

 

21.1. A reklámtevékenység engedélyeztetése 

Megegyezik a normál működésben alkalmazottakkal. Az egészségügyi helyzetre való tekintettel 

elsősorban Online-felületen, óvodai honlapon, hivatalos facebook oldalon, zárt szülői 

csoportban, valamint az óvoda bejárati ajtajára kifüggesztve valósul meg. 

 

21.2. Az intézményi hirdetőtábla használatának szabályai 

Megegyezik a normál működésben alkalmazottakkal, a hirdetmény, szórólap fertőtlenítése 

mellett. 
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22. Alapítványi működés 

 

Megegyezik a normál működésben alkalmazottakkal (Rumi Rajki István Alapítvány, Szemünk 

Fénye Szülői Egyesület). 

 

23. Kapcsolattartás 

 

A gyermekükkel kapcsolatos információk megbeszélésére óvodapedagógusokkal e-mailben, 

egyeztetett időpontban, telefonon van lehetőség a fizikai érintkezés kerülése, az egészség 

megőrzése és a vírus-fertőzés mérséklése érdekében. 

 

24. Záró rendelkezés - A Házirend módosítása 

 

Megegyezik a normál működésben alkalmazottakkal. 

 

1. sz. melléklet 1. számú Függelék Szülői Nyilatkozata 
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SZÜLŐI NYILATKOZAT* 

 

 

 

 

Alulírott …………………………………………………………………... (szülő/törvényes  

 

képviselő) nyilatkozom, hogy …………………………………………… (név) gyermekem  

- nem szenved fertőző betegségben,  

- a nyilatkozattételt megelőző 48 órában gyermekemnél az alábbi tüneteket nem 

észleltem: láz, torokfájás, nátha, köhögés, nehézlégzés, hányás, hasmenés, 

bőrkiütés, szemgyulladás, fülfájás, így tudomásom szerint egészséges. 

Felelősen kijelentem, hogy a nyilatkozattételt megelőző 14 napban sem a gyermekem, sem annak 

közvetlen hozzátartozója külföldön nem tartózkodott. 

 

Tudomásul veszem, hogy a fennálló járványügyi helyzetre tekintettel, amennyiben családomban 

valaki karanténban kerül, akkor gyermekemet nem hozhatom közösségbe, az intézményt nem 

látogathatjuk. A karantén fennállásáról köteles vagyok haladéktalanul írásban tájékoztatást 

nyújtani az Óvoda felé az intézmény e-mail elérhetőségén. 

Vállalom, hogy a családomat érintő karantén feloldásáról elektronikus úton értesítem az Óvoda 

vezetőjét. Tudomásul veszem, hogy gyermekem szülői nyilatkozattal, vagy orvosi igazolással 

veheti igénybe újból az óvodai ellátást. 

 

Az intézmény Házirendjének járványügyi helyzetre vonatkozó 1. számú Függelékének tartalmát 

megismertem. A dokumentumban foglaltakat betartom, gyermekemmel betartatom. 

 

A gyermekem étkeztetését kérelmezem az intézményben szokásos módon. 

 

                           

Dátum:…………………               év            hó           nap  

 

 

 

…………………………………….. 

 

                                                                                               szülő/törvényes képviselő 

 

 

 

 

 

 

* Rumi Játékvár Óvoda Házirendjéhez tartozó 1. számú Függelék Szülői Nyilatkozata 
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Rumi Játékvár Óvoda Házirendjéhez tartozó 1. számú Függelék 

jogszabályi háttere 

 

 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 

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

köznevelési intézmények névhasználatáról 

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

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

 363/2012. (XII.17.) Kormányrendelet az Óvodai nevelés országos alapprogramjáról 

 A sajátos nevelési igényű gyermekek nevelésének irányelve – Oktatási Hivatal  

https://www.oktatas.hu/kozneveles/kerettantervek/2020_nat/iranyelvek_alapprogramok?fbclid

=IwAR0nWdXBXye8nFO89CgtU3XFM_VVwm7Cjaod0x3ewCmHUbXOGLwDdEJuV3o 

 15/2013. (II. 26.) EMMI rendelet a pedagógiai szakszolgálati intézmények működéséről 

 Fenntartói (pl. étkezési térítési díjak) és nevelőtestületi határozatok 

 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, 

gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük 

feltételeiről 

 Az Európai Parlament és a Tanács (Eu) 2016/679 Rendelete (2016. április 27.) a természetes 

személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok 

szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános 

adatvédelmi rendelet, a továbbiakban: GDPR) 

 1998. évi LXXXIV. törvény a családok támogatásáról 

 40/2020. (III. 11.) Korm. rendelet A veszélyhelyzet kihirdetéséről 

 152/2020. (IV. 27.) Korm. rendelet a veszélyhelyzet során a gyermekek napközbeni 

felügyeletével kapcsolatos intézkedésekről 

 215/2020. (V. 20.) Korm. rendelet az óvodák és bölcsődék újranyitásáról, valamint a nyári táborok 

megszervezéséről 

 222/2020. (V. 22.) Korm. rendelet a veszélyhelyzet során az egyes pedagógusminősítési eljárások 

lefolytatásáról és az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzésekről 

 

A Függeléknek időbeli hatálya - az aktuális jogszabályi és rendeleti változáshoz igazodik. 

 
 

 

https://www.oktatas.hu/kozneveles/kerettantervek/2020_nat/iranyelvek_alapprogramok?fbclid=IwAR0nWdXBXye8nFO89CgtU3XFM_VVwm7Cjaod0x3ewCmHUbXOGLwDdEJuV3o
https://www.oktatas.hu/kozneveles/kerettantervek/2020_nat/iranyelvek_alapprogramok?fbclid=IwAR0nWdXBXye8nFO89CgtU3XFM_VVwm7Cjaod0x3ewCmHUbXOGLwDdEJuV3o

