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Házirend

Kispesti Arany Óvoda
1191 Budapest
Arany János u. 15-17.
Tel: 357-18-63
e-mail: arany@ovoda.kispest.hu
Fenntartó:
Budapest Főváros XIX. ker. Kispest Önkormányzata; 1195 Budapest Városház tér 18-20.
Óvodavezető: Párkány Imréné
Elérhetőség: reggel 8 – 16 óráig
Fogadóórája: folyamatos, munkaidőben
Csoportok száma : 9
Csoportok szervezése : tiszta életkorú- és vegyes csoportok
Férőhelyek száma: 200
Helyi nevelési programja:
Az óvodás korú ép és sérült gyermekek integrált pedagógiai programja
Az óvodavezető helyettese: Kanalasné Keller Margit
Fogadóórája: előre egyeztetett időpontban, szülő igénye alapján
Fogadóórájuk: előre egyeztetett időpontban
Fejlesztést segítő szakemberek:


tanulásban akadályozottak pedagógiája szak


pszichopedagógia




logopédia

szurdopedagógia

Fogadóórájuk: előre egyeztetett időpontban
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T ÖRVÉNYI HÁTTÉR



2011. évi CXC. Nemzeti köznevelési törvény



20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet



137/2018 (VII.25.) kormányrendelet az Óvodai nevelés országos
alapprogramjáról



17/2013 (III.1) EMMI rendelet a nemzetiségi óvodai nevelés
irányelveiről

N EVELÉSI ALAPELVEINK
A nyugodt biztonságos környezet kialakítása kiemelkedően fontos számunkra, amelyben a gyermek
személyiségét, mint egyedi, és megismételhetetlent védjük és neveljük. Tudatosan tervezett és
szervezett nevelési helyzetek megteremtésével minden gyermeket önmagához képest a
legmegfelelőbben próbáljuk fejleszteni. Az óvoda önálló nevelési intézmény, ahol a gyermekek
harmadik életévétől az iskolába lépésig – legfeljebb 7 éves korig – nevelődnek.
A gyermekek óvodai nevelése a családi nevelésre épül, célunk, hogy a család és az óvoda
együttműködése nyugodt, kiegyensúlyozott legyen.
Nevelőmunkánk tartalmi elemei az intézmény pedagógiai programjára épülnek , törekszünk
ennek színvonalas megvalósítására.
Az óvoda felelős a gyermek testi, értelmi, érzelmi, erkölcsi fejlődéséért, a gyermek közösség
kialakításáért és fejlődéséért. Ennek értelmében és szellemében készítettük el a
házirendünket.

b) a gyermek nevelése elsősorban a család joga és kötelessége, s ebben az óvodák
kiegészítő, esetenként hátránycsökkentő szerepet töltenek be;
c) az óvodai nevelésnek a gyermeki személyiség teljes kibontakozásának elősegítésére
kell irányulnia, az emberi jogok és a gyermeket megillető jogok tiszteletben tartásával; oly
módon, hogy minden gyermek egyenlő eséllyel részesülhessen színvonalas nevelésben.
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Ó VODAI ÉLET RENDJE
Feladat

Módja

Ideje

Nevelési év

szept. 01. – aug. 31.

Nyári zárva tartási rend

4 hét

Szülők értesítése a nyári

minden naptári év február

zárásról

15-ig

folyamatos
A fenntartó rendelkezése
szerint
A faliújságon
Jelentős létszám csökkenés

Nyári, téli zárás szervezése

esetén csoport összevonással
működünk.

Gyermekek elhelyezése a
zárási időszakban

indokolt esetben

Kijelölt óvoda

Nyári zárva tartás alatti

Fenntartó és az óvodavezető Fenntartó és az óvodavezető

ügyeleti rend

határozza meg
évi 5 nap a Közoktatási

Nevelés nélküli munkanap

Törvényben
meghatározottak alapján

határozza meg
Nevelési értekezletek,
minőségfejlesztési feladatok,
szakmai és egyéb szervezeti
továbbképzések
Szülők tájékoztatása –

Tájékoztatás

7 munkanappal előre

szükség esetén ügyelet
biztosítása

Intézmény nyitva tartása
Bejáratok nyitva tartása

6.00 – 18.00

Hétfőtől péntekig

6.00 – 8.30
15.00 – 18.00
Az épületbe jutás

Bejáratok zárása

8.30 – 15.00

Ügyelet rendje délelőtt

6.00 – 7.00

Óvodapedagógus látja el

Ügyelet rendje délután

17.00 – 18.00

Óvodapedagógus látja el

csengetéssel történik
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Az óvoda napirendje

6.00 – 10.30

(az étkezések megtartása
mellett a napirendet minden
csoport rugalmasan kezeli az
aktuális események,
tevékenységek figyelembe
vételével)

10.30 – 12.00
12.00 – 13.15

Játékba integrált egyéni és
csoportos,
mikrocsoportos
tevékenységek.
Részképességek fejlesztése.
Tízórai.
Játék a szabadban
Ebéd, testápolási
tevékenységek
Pihenés, alvás mesével
Uzsonna
Játék a csoportszobában
vagy a szabadban.

13.15 – 15.15
15.15 – 15.45
16.15 – 18.00

Óvodai hagyományaink, ünnepeink rendje
Karácsony
Farsang

nyílt rendezvény
zárt körű rendezvény, azonban igény esetén
a szülő is részt vehet
Anyák napja
nyílt rendezvény, minden szülőt, nagyszülőt
szeretettel várunk
Évzárók
nyílt rendezvény, minden szülőt, nagyszülőt
szeretettel várunk
Arany nap
nyílt, egész napos rendezvény, melyre
minden szülőt szeretettel várunk
Nagycsoportosok búcsúztatása
nyílt rendezvény, minden szülőt, nagyszülőt
szeretettel várunk
A rendezvények pontos időpontját az óvoda munkatervében határozzuk meg, ezen
időpontok a csoportok faliújságain olvashatóak.

Csoport szintű ünnepek
A gyermekek születés és névnapja

A szülők igénye szerint

Kirándulások,

10 gyermekenként két kísérő szükséges a

sportversenyek,

gyermekek biztonsága érdekében. (Az óvoda

bábszínház látogatások,

profilja miatt.)

könyvtár látogatások.

A kirándulások, egyéb rendezvények maximált költségéről a Szülői Szervezet első
értekezletén határoz, melyről a szülőket tájékoztatja.
Az ünnepek, hagyományok megszervezését a csoportos óvónők végzik, a gyermekek életkorának,
érzelmi beállítottságának megfelelően.
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G YERMEKEK AZ ÓVODÁBAN
Az óvodába járás szabályai
Az óvoda a gyermek 3. életévének betöltésétől az iskolába járáshoz szükséges fejlettség eléréséig
maximum 7 éves korig nevelő intézmény.
Az óvodai nevelés, a teljes óvodai életet magába foglaló tevékenységek keretében zajlik.
Az óvodai felvétel rendje:
Az óvodai körzethatárokat a szülők a csoportszoba előtti faliújságon megtekinthetik.


Minden évben, május első hetében történik, melyet az óvoda bejáratain hirdetményben jelez
az óvoda. A sajátos nevelési igényű gyerekek jelentkezése februártól folyamatosan történik,
mert a Szakértői Bizottság véleménye szükséges a felvételhez. Sajátos nevelési igényű
gyermek, aki Szakértői és Rehabilitációs Bizottság véleménye alapján: testi,
érzékszervi, értelmi, vagy beszédsérülés tapasztalható. A sajátos nevelési igényű
gyermekek neveléséhez, sérülési típusának és súlyosságának megfelelő speciális
fejlesztő foglalkozásokat és eszközöket biztosítunk. A fejlesztéshez a személyi, tárgyi
feltételeket biztosítani tudjuk az állapotának megfelelő pedagógiai, gyógypedagógiai,
konduktív pedagógiai eljárást.



Német nemzetiségi csoportunkba jelentkezés módja:

nyilatkozat kitöltése a

nemzetiségi nevelésben való részvételről


Óvodai felvétel, átvétel jelentkezés alapján történik.



A beíratás – naplóba – az önkormányzat által kijelölt beíratási időszakban egy héten
át zajlik.



A beíratáshoz a gyermek személyi azonosságot igazoló okmánya, lakcímkártyája,
TAJ-száma, orvos igazolása, a szülő személyi igazolványa és lakcím kártyája
szükséges. Kerületben lakó, ill. itt dolgozó szülők gyermekei vehetők fel. Valamint
a jelentkezéskor „jelentkezési lap” kitöltése



A felvételt követően hivatalosan határozat átadása történik – személyesen, június
első hetében.



A szülő érdeklődhet a felvételről, ebben tájékoztatás adhat számára az óvodavezető
és a helyettes.



A gyermek csoportba való beosztásáról az óvodavezető dönt a szülői és óv ónői
kérések figyelembevételével.



A gyermekek felvételéről a „felvételi bizottság” dönt. Tagjai: a Fenntartó,
óvodavezető,

a

Szülői

szervezet

óvodapedagógusok, védőnő.
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Az elutasításról szintén határozatban értesítjük a s zülőt, amely a jogorvoslati
lehetőségeket tartalmazza.

Kötelező az óvodai elhelyezés biztosítása abban az esetben, ha:


az óvoda körzetében lakik



óvodaköteles korú a gyermek – abban az évben, amelyben az 5. életévét betölti, a
nevelési év kezdőnapjától, napi 4 órát köteles óvodai nevelésben részt venni.



hátrányos helyzetű a gyermek,



gyámhatósági kezdeményezés során



napközbeni ellátásra jogosultság esetén

A gyermek igénybe veheti az óvodát abban az esetben, ha:
 betöltötte a 3. életévét és szobatiszta. Az óvoda jogszabályban meghatározott eszközei nem
teszik lehetővé azoknak a kisgyermekeknek az ellátását, akik a beiratkozást követő nevelési
év kezdetére – szeptember 01. – nem érik el a szobatisztaságot. E kritérium hiánya esetén nem
tudjuk biztosítani a gyermek óvodai elhelyezését.
 teljesen egészséges, ill. ezt orvosi igazolással bizonyítja,
 ha minden kötelező oltást megkapott,
 a szülő az étkezési térítési díjat befizette,
 szükség szerint szakértői véleménnyel rendelkezik.
 A gyermek átvétele másik óvodából hivatalos átjelentkezés útján történik, amelyek
nyomtatványát az óvodavezetők töltik ki és küldik meg kölcsönösen egymásnak.
Óvodai elhelyezés megszűnése
 Megszűnik az óvodai elhelyezés, ha a szülő írásban bej elenti, hogy gyermeke kimarad
– az írásban megjelölt napon.
 A gyermeket másik óvoda átvette – az átvétel napján.
 Az óvodai elhelyezés megszűnik, ha az gyermek a jogszabályban meghatározottnál
igazolatlanul többet van távol (10 nap) az óvodai foglalkozásokról, és a szülő kétszeri
írásos értesítése után sem rendezte a gyermek helyzetét.
 Amennyiben az óvodaköteles korú gyermek (5-7-8 éves) 7 napon túl igazolatlanul
hiányzik, az óvodavezetőnek törvényes kötelessége a jegyző felé jelenteni.
 A gyermek, ha eléri az iskolába lépéshez szükséges fejlettséget legkorábban abban a
naptári évben, amelyben a 6., legkésőbb, amelyben a 7. életévét betölti (augusztus 31e utáni időpontban született) tankötelessé válik.
 Megszűnik az óvodai elhelyezés amennyiben a gyermeket az iskola felvette – a
nevelési év utolsó napján.
 Megszűnik az óvodai elhelyezés, amennyiben a Szakértői Bizottság a gyermek
áthelyezéséről döntött.
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Nem szűnik meg az óvodai elhelyezés, amennyiben a gyermeket a Gyámhatóság intézkedésére
vették fel az óvodába, valamint akkor sem, ha a gyermek hátrányos helyzetű, de még óvodaköteles
korú.
Felmentés
Az óvodába járás alóli felmentés
Az óvodai nevelés alól az óvodavezető mentheti fel az óvodaköteles korú gyermeket, csak
indokolt, sajátos helyzetben – a szülő írásbeli kérelmére. Eljárásrend: határozathozatal,
indoklás, szülő írásbeli értesítése, felvételi – mulasztási határozati bejegyzése.
Iskolakezdés alóli felmentés
A hatályos jogszabályi lehetőség alapján az óvodavezető dönt a pedagógusokkal való egyeztetés
alapján, szülői kérésre a gyermek iskolakezdés alóli felmentéséről. Szükség esetén kérjük a
Nevelési tanácsadó, a szakértői bizottságok vizsgálatát, véleményét.
A gyermek érkezésének és távozásának rendje
Az óvoda nyitvatartási rendje: 6-tól 18 óráig tart nyitva intézményünk, egész idő alatt a
gyermekekkel óvodapedagógus foglalkozik.
Reggeli ügyelet: 6-7 óráig tart
Délutáni ügyelet: 17-18 óráig, a kijelölt ügyeleti csoportban.
Ha a szülőknek bármilyen problémája vagy üzenete a csoportos óvónő felé, az ügyeletes
óvodapedagógussal beszélje meg.
A mindenkori ügyeletes személye és helye az ügyeleti tájékoztató táblán olvasható (minden „szülői
bejáratnál” megtalálható).


Az egész nyitvatartási idő alatt a kaput zárni kell, ez a szülők kötelessége is, mert a
gyermekek érdekét, és védelmét szolgálja.



Kérjük, hogy minden szülő gyermekével csak a saját csoportja bejárati ajtaját, illetve
annak csengőjét használja.



A szülők gyermekeiket a nyitvatartási idő alatt bármikor behozhatják, és hazavihetik,
az óvodai tevékenység megzavarása nélkül.



Kérjük, hogy gyermekeiket minden esetben kísérjék be az óvodába és adják át
az óvónőnek, távozáskor az óvónőtől kérjék ki, ellenkező esetben az óvónő nem
tud felelősséget vállalni a gyermek biztonságáért. A gyermek átadása után a
szülők hagyják el az óvodát.



Gyermekeiket egyedül ne engedjék be és ki az óvodából.
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Az óvoda ajtaja reggel 08.30 óráig nyitva van, ezt követően délután 15.00 óráig zárva
tartjuk a gyermekek biztonsága érdekében. A két időpont között kérjük,
csöngessenek, távozáskor kérjék egy dolgozó segítségét az ajtó bezárásához.



Külső látogatót csengetésre engedünk az épületbe, akit egy dolgozó a vezetőhöz
kísér. Idegenek az óvodában nem tartózkodhatnak.



A szülők válása esetén csak bírói ítélet szerint, a szülői felügyeleti jogot gyakorló
szülőnek adható ki a gyermek. Az óvoda nem láthatási és kapcsolattartási terület.
Határozat hiánya esetében a gyermek mindkét szülőnek kiadható.



A gyermek kiadása csak szülőnek, vagy előzetesen megbeszélt és a szülő írásos
engedélye alapján a megbízott személynek lehetséges.



A szülő írásos engedélye szükséges ahhoz, hogy a gyermeket nagykorú testvérrel
hazaengedjék az óvodapedagógusok.



A szülő rendkívüli akadályoztatása esetén este 6 óra után értesíteni kell a megfelelő
hatóságot. Amennyiben a szülő rendkívüli akadályoztatását időközben jelezte, az
ügyeletes óvónő, és a gyermek az óvodában várja a szülő megérkezését.

Az óvodaköteles korú gyermek óvodába járásának szabályai


Az óvodaköteles korú gyermekek számára kötelező az óvodai nevelésben való
részvétel (napi 4 óra).



Az óvoda nevelőtestülete kéri, és ajánlja, hogy a óvodaköteles korú gyermeket
legkésőbb 08.30 óráig hozzák az óvodába, hogy rendszeresen részt vehessenek a
játékos, fejlesztő foglalkozásokon az iskolai alkalmasság elérése érdekében.



Óvodaköteles korú gyermek hiányzását csak a vezető óvónő engedélyezheti előzetes
kérelem benyújtása alapján.



A mulasztást igazoltnak tekintjük, ha a szülő előzetesen bejelentette az óvónőnek,
hogy gyermekét nem viszi óvodába.

Távolmaradás bejelentése igazolása


Egészséges gyermek hiányzása esetében kérjük, a csoportos óvónőnek jelezni
szíveskedjék. Előre látható, 10 napon túli távolmaradás esetén írásban kérje a szülő
az óvodavezető engedélyét a hiányzáshoz. Engedélyezés esetén az óvodavezető
igazolja a távollétet.



Az óvodából betegen, lázasan kiadott gyermeket csak orvosi igazolás ellenében
vesszük be. Abban az esetben, ha az óvodapedagógus úgy ítéli meg, hogy beteg
a gyermek, és kéri a szülőt arra, hogy gyermekét orvoshoz vigye, másnap csak
orvosi igazolással hozhatja óvodába.
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Fertőző betegség esetén a szülőnek bejelentési kötelezettsége van.



Az öt éves és tartósan beteg gyermek hiányzásának igazolását a szülő három havonta,
a hó első hetében behozott orvosi igazolással teljesíti.

Egészségügyi szabályok
Az intézményben nem rendel orvos és védőnő.
Szükség esetén a szülő köteles a gyermek háziorvosát gyermekével felkeresni oltás, vizsgálat, szűrés
céljából. Beiskolázás előtt kötelező a gyermek orvosi vizsgálata, látás és hallás szűrése egyaránt.
Indokolt esetben (pl: táplálkozási zavar) a szülő köteles jelezni az intézményvezetőnek illetve az
óvodapedagógusnak a gyermek érzékenységét, különleges étkezését, amiről megállapodást kötnek.
Az óvodába beteg, gyógyszert szedő, még lábadozó gyermek bevétele tilos.
Amennyiben a gyermek hajában élősködőket találnak, azt kötelesek megfelelően lekezelni, kérjük,
csak megfelelően hajkezelt (tetű és serke-mentes) gyermeket hozzanak óvodába a többiek védelme
érdekében. Ha ilyen probléma adódik, azt kérjük bejelenteni, természetesen megfelelő tapintattal
kezeljük.

A gyermekek étkeztetése:
tízórai: 08.30 – 09.30
ebéd:12.00.- 13.00 között
uzsonna: 15.00 után
Az étkeztetés szabályai


A gyermekek napi háromszori étkezésének megszervezése az óvoda feladat a, mely
élelmiszerekből az ételmintát az óvoda köteles 72 órán át megőrizni (ÁNTSZ).



A gyermekek az óvodában tízórait kapnak – reggelit nem – ezért kérjük, hogy
otthonról ne engedjék el őket reggeli nélkül.

Étkezés kirándulások alkalmával


Egész napos kirándulások alkalmával az óvoda biztosítja a gyermekek számára a napi
háromszori étkezést. Az óvodából távol lévő csoportoknak hideg élelmet tartalmazó
uzsonnacsomagokat készít a konyha.



A délelőtti kiránduláson résztvevő csoportok számára biztosított a meleg ebéd, ill.
az uzsonna.
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Étkezési térítési díj befizetésének rendje


Az étkezés megrendelése 4 hetente, a következő hónapra előre, elsősorban online
módon történik, legkésőbb minden hónap 15-éig. A személyes befizetés kizárólag
időpontegyeztetés alapján, rendkívüli esetben lehetséges. Minden csoportban online
módon értesítjük a szülőket a befizetés esedékességének dátumáról.



Az étkezést a szülőknek kell megrendelni és hiányzás esetén lemondani gyermekük
számára, abban az esetben is, ha ingyenes étkezésre jogosult. A szülő köteles
tájékoztatni az intézményt arról, hogy mettől – meddig hiányzik a gyermek.



Pótbefizetésre, az óvodavezető és a fenntartó engedélyével, indokolt esetben kerülhet
sor.



Az étkezés befizetésének esedékességéről, a rendkívüli szünetek elrendeléséről,
nevelés nélküli munkanapokról belső információs rendszerünkön keresztül is
tájékoztatjuk a szülőket.



Amennyiben lejárt vagy érvénytelen nyilatkozata van a szülőnek, a mindenkori
esedékes étkezési térítési díjat köteles megfizetni a szülő.



Étkezési kedvezmény igénybevételéhez szükséges nyilatkozat található a 328/2011.
(XII.29)

kormányrendelet

mellékletében

található,

illetve

igényelhető

az

óvodatitkárnál.

Étkezés normatív támogatásban részesülhet:
Jogcím

Szükséges dokumentum

Rendszeres
gyermekvédelmi
Gyermekvédelmi határozat
kedvezményben részesülő család
Tartósan beteg, fogyatékos gyermeket
Szakértői vélemény alapján, orvosi igazolás
nevelő család (SNI)
Családjában tartósan beteg, fogyatékos
Szakértői vélemény alapján, orvosi igazolás
 nyilatkozat alapján
 anyakönyvi kivonat
3 vagy többgyermekes család
 MÁK igazolás
 iskolalátogatási igazolás
A gyermek nevelésbe vételét rendelte el a
gyámhatóság
Nyilatkozat – minden év szeptember 1-én
Jövedelmi helyzet (a törvény alapján)
aktualizálni kell

Étkezés lemondása
 Hiányzás esetén az étkezés lemondható minden nap 9 óráig online módon,
vagy telefonon, vagy személyesen az óvodatitkárnál, ill. írásban emailben, a
csoportszobák előterében rendszeresített füzetben.
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A lejelentés 24 óra múlva lép életbe, és jóváírható abban az esetben, ha a lemondás
délelőtt 9 óráig megtörténik (GESZ utasítása alapján).



A lemondott étkezés nem visszarendelhető.



Be nem jelentett lemondás, online módon le nem mondott hiányzás esetén a szülő a
térítési díj visszafizetésére nem jogosult.

A térítési díjak érvényesítése


A következő befizetésnél az előző havi lemondásokkal csökkentett díjat fizeti a szülő
(az előző lezárt hónap után). beszámítja.



Az előre befizetett térítési díjak visszafizetéséről az óvodavezető gondoskodik, ha
megszűnik az óvodai elhelyezés.

13.3. A kedvezményes étkezési támogatás igénybevételének eljárásrendje
2015. évi LXIII. törvény a gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló 1997.évi XXXI
törvény az óvodai gyermekétkeztetés kiterjesztése érdekében történő módosítása alapján, amely
2015. szeptember 1- én lép hatályba.
328/2011 (XII.29) kormányrendelet alapján a következő szabályok érvényesek az étkezési
támogatások igénybe vételére.
A gyermekétkeztetés ingyenes az óvodai nevelésben részesülő gyermek után ha:
-

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül,
Tartósan beteg vagy fogyatékos,
Olyan családban él, amelyben tartósan beteg vagy fogyatékos gyermeket nevelnek,
3 vagy több gyermeket nevelnek.

-

Amennyiben az egy főre jutó havi nettó jövedelem összege a hatályos
jogszabályban szereplő összeget nem éri el.

A szülőket mindenkori jogszabályok figyelembe vételével különböző kedvezmények illetik meg, az
állam által biztosított kedvezményekhez – melynek jogosságát az előírt igazolásokkal kell
alátámasztani.
a) három vagy több gyermekes család (születési anyakönyvi kivonat), családi pótlék igazoló
dokumentum, iskolalátogatási igazolás, valamint
Szükséges hozzá: nyilatkozat gyermekétkeztetés normatív kedvezmény igénybevételéhez
óvodai nevelés esetén; magasabb összegű családi pótlék megállapításáról szóló határozat
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b) tartós betegségben szenvedő (szakorvosi vélemény) gyermek esetén a szülő - nyilatkozata
és az igazolásra szóló dokumentumok bemutatása alapján
Szükséges hozzá: nyilatkozat gyermekétkeztetés normatív kedvezmény igénybevételéhez
óvodai nevelés esetén; magasabb összegű családi pótlék megállapításáról szóló határozat,
illetve tartós betegség esetén a szakorvosi igazolás, vagy fogyatékosság esetén a szakértői
és rehabilitációs bizottság szakvéleménye.
c) támogatásra jogosult: aki gyermeke után rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben
részesül. Az erre való igény benyújtásának módja: beiratkozáskor/változáskor a
kedvezményre jogosultságot igazoló dokumentum leadásával (a támogatást folyósító
szociális iroda határozatának bemutatásával). A jogosultságot évente érvényesíttetni
szükséges.
Szükséges hozzá: nyilatkozat gyermekétkeztetés normatív kedvezmény igénybevételéhez
óvodai nevelés esetén; rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény megállapításáról a
határozat
d) Olyan családban él, amelyben a szülő nyilatkozata alapján az egy főre jutó havi jövedelem
összege nem haladja meg a nettó minimálbér 130 százalékát, Szükséges hozzá: nyilatkozat
gyermekétkeztetés normatív kedvezmény igénybevételéhez óvodai nevelés esetén;
nyilatkozat

a

jövedelemről.

/a

jogosultság

megállapítása

önbevalláson

alapul,

jövedelemigazolást nem kérünk/
e) Nevelésbe vették
Szükséges hozzá: nyilatkozat gyermekétkeztetés normatív kedvezmény igénybevételéhez
bölcsődei ellátás és óvodai nevelés esetén; határozat a nevelésbe vételről.


Az óvoda a lerendelés szabályainak érvényesítése után túlfizetésként elszámolja, a
következő befizetésnél (az előző lezárt hónap után) beszámítja .



Az előre befizetett térítési díjak visszafizetéséről az óvodavezető gondoskodik, ha
megszűnik az óvodai elhelyezés.



a rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesülő szülő gondosan figyelje a
szociális iroda által kiadott határozat lejárati dátumát annak érdekében, hogy a
következő határozatot időben be tudja mutatni az ingyenesség folyamatosságának
megtartása érdekében, minden tárgyév legkésőbb augusztus 31-ig.



a támogatásban részesülő, szülő gyermeke, azaz ingyenesen étkező gyermekek,
hiányzása esetén minden esetben köteles lemondani a gyermeke étkezését .

Az intézmény területéről ételt, vagy élelmiszert kivinni tilos!
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A gyermekek számára behozható tárgyak eljárásrendje

Ha az előírt szabályokat megszegik a bekövetkezett kárért a nevelési-oktatási intézmény
nem felel!
Ruházat


A gyermek ruházata legyen praktikus, kényelmes, tiszta, az időjárásnak
megfelelő.



Higiéniai, és esztétikai okok miatt feltétlenül gondoskodjanak tartalék ruháról.
Az udvari játékhoz is ajánlott „játszó" ruhát biztosítani.



Legyen a gyermekeknek váltó lábbelije (szandál, vagy vászoncipő). Papucsot,
klumpát balesetveszély miatt nem használhatnak.



A ruhadarabokat a gyermek jelével felismerhető módon lássák el.



A gyermek váltóruháját, cipőjét a csoportszobához tartozó öltözőszekrényében
helyezzék el.



A gyermekek udvari játszásához is kérünk váltóruhát, váltócipőt biztosítani, amiben
jól érzi magát és nem probléma, ha bepiszkolódik. A gyermek minden ruháját, cipőjét
kérjük saját jelével ellátni.

Ékszerek


Az ékszerek többsége balesetveszélyes (gyűrű, karkötő, nyaklánc), ezért ezek
használata nem ajánlott, ezt a szülő saját felelősségére engedélyezheti.



Az értékes ékszerek épségéért, megőrzéséért az óvoda nem tud felelősséget vállalni.



Az óvoda megfelelőségi jellel ellátott eszközöket, ill. játékokat biztosít a

Játékok
gyermekek számára, ezért nevelőtestületünk nem javasolja az otthoni játékok
óvodai használatát, fokozott figyelemmel az agresszív, balesetveszélyes
játékokra (pisztoly, kard, stb.). Nagy értékű játékok megőrzéséért, épségéért
az óvoda nem vállal felelősséget.


A kerékpárokat az óvoda épülete előtt ne hagyják őrizetlenül, azt
kerékpártárolóban zárva helyezzék el.



A gyermekek számára megengedett, ill. ajánlott behozható otthoni játékszerek
a különböző szőrme állatkák, kendők, pelenkák, párnák, esetleg társasjátékok ,
játékkártyák. Elhelyezésük, használatuk csoportonként szabályozott.



Az intézménybe behozott tárgyakért felelősséget nem vállalunk, elvesztését,
megrongálódását pótolni nem tudjuk. A behozott alvójátékokat is kérjük a gyermek
jelével ellátni.
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Élelmiszerek


Csak az hozhat be élelmiszert a gyermeke számára, akinek intézményi keretek
között nem megoldható a diétás étkeztetése.



Nem etikus a többi gyermekkel szemben, és az óvoda tisztán tartását is
akadályozza, ha a gyermekek az óvoda területén (öltözőben, udvaron)
otthonról hozott élelmiszert fogyasztanak (Túró Rudi, csokoládé, stb.).



Születésnapok, névnapok megünneplése az óvodában lehetséges, de

csak

kizárólag azokkal tortákkal, süteményekkel, amelyeknek származási helyét és
szavatosságát a szülő számlával tudja igazolni.

G YERMEKEK JOGAI ÉS KÖTELESSÉGEI
A gyermekek jogainak érvényesítése érdekében óvodánkban biztosítjuk, hogy:
 a nevelési intézményben biztonságban és egészséges környezetben nevelkedjen, óvodai
életrendjét életkorának és fejlettségének megfelelően alakítjuk ki.
 a gyermek emberi méltóságát és jogait tiszteletben tartjuk, és védelmet biztosítunk számára
a fizikai és lelki erőszakkal szemben.
 képességeiknek, érdeklődésüknek, adottságaiknak megfelelő nevelésben részesüljenek.
 a nevelési intézményben hit és vallásoktatásban vehetnek részt igény szerint.
 egyenlő bánásmódban részesüljön minden gyermek.
Biztosítjuk a gyermek nemzeti és etnikai hovatartozásának elfogadását.
Biztosítjuk a gyermekek állapotának, személyes adottságaiknak megfelelő különleges gondozást,
rehabilitációs célú ellátást.
Óvodánk a világnézeti nevelés tekintetében semleges, azonban lehetőséget, helyet biztosítunk a
hit- és valláoktatás gyakorlására, a történelmi egyházak szervezésében – az intézmény nyitvatartási
idején belül.
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S ZÜLŐK AZ ÓVODÁBAN
A szülők bent tartózkodásának rendje
A szülők által használatos területek – járványmentes időszak esetében
 Szülők által használatos terület a gyermekek öltözője, ill. a csoportok előtere.
 Nyílt napok alkalmával csak papucsban tartózkodhatnak a csoportszobában a szülők.
 Az óvónő felügyelete alá már, vagy még nem tartozó gyermekek kultúrált, és balesetmentes
magatartásáért, az eszközök, és közös területek rendeltetésszerű használatáért a szülő visel
felelősséget.
Járványügyi veszélyhelyzet esetén a mindenkori intézkedési tervben leírt szabályok érvényesek a
szülőkre, melyeket minden esetben a csoportos óvodapedagógusok a szülőknek online formában
eljuttatnak.
Kiemelt szerepet kap az óvó, védő, higiénés szabályok betartása, az intézménybe lépéshez szükséges
szabályok betartása (maszk, cipővédő, fertőtlenítés, hőmérés, távolságtartás). Az intézményt a
legrövidebb időn belül el kell hagynia a látogatónak.
A beszoktatás lehetőségének biztosítása
A szülők – gyermekeik egyéni igényeinek megfelelően az óvónővel egyeztetve élhetnek a
beszoktatás lehetőségével.
A szülőkkel való közös nevelési elvek kialakítása
Nevelőmunkánkban hangsúlyt kap az integratív stílus, amelyben kialakul a derűs, nyugodt légkör,
esztétikus, családias környezet, melyben természetessé válik a gyermekek számára a különbözőség
és egymással való kapcsolatukban a türelem, figyelmesség a sajátos nevelési igényű gyermekek
elfogadása, az egymás iránti tolerancia.
Együttműködés
Annak érdekében, hogy gyermekeiket a nekik legmegfelelőbb módszer szerint neveljük,
igazi együttműködésre, nyitottságra és őszinteségre van szükség.
Komolyabb probléma, esetleg konfliktus esetén mindenképpen keressék meg először az
érintett személyt, pedagógust, majd szükség esetén az óvoda vezetőjét.
A bejáratnál elhelyezett „Észrevételek, javaslatok” elnevezésű ládában elhelyezhetik a
véleményüket, észrevételüket a velünk kapcsolatban álló partnerek – írásban, névtelenül
is.
A szülőknek lehetőségük van az óvoda különböző programjain, ünnepélyein részt venni.
Nyílt napokon betekinthetnek az óvodai élet mindennapjaiba. Az ünnepélyekre a csoportok
készülnek, melyek megtekintésére a szülőket is szeretettel várják.
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Kapcsolattartás
Az óvoda és a családi nevelés összehangolása érdekében óvodánkban Szülői Szervezet müködik.
Minden csoportnból a megválasztott szülő(k) képviseli a csoportját. A szülői közösség maga közül
választja

meg a vezetőséget Ez a vezetőség képviseli minden téren a szülők összességének

véleményét.Kérjük a szülőket, hogy hasznos észrevételeikkel segítsék munkájukat
Együttmüködésre alkalmas fórumok
 Családlátogatás – a szülővel megbeszélt időpontban
 Szülői értekezlet – évente 2-3 alkalommal
 Fogadóóra – az óvoda vezetője, vezető helyettese, óvónők és a gyógypedagógusok
fogadóórát tartanak minden nevelési évben. A fogadóórák előre egyeztetett időpontban
zajlanak.
 Közös rendezvények
Szülői Szervezet képviselői részére évente 3 alkalommal megbeszélés, melyen észrevételeiket,
javaslataikat fogadjuk, és az együttműködés lehetőségeit megbeszéljük.
A gyermekek személyiségéről csak a gyermek óvónője, a gyógypedagógusok adhatnak
tájékoztatást, kérjük az óvoda más alkalmazottjait ne kérdezzék. A gyermekek fejlődéséről a
szülőket folyamatosan tájékoztatjuk egyéni fogadóórán, időpont egyeztetést követően.

Szülők jogai, és kötelességei, kötelességmulasztás következményei
A szülők jogai és kötelességei
A szülők jogai
 Szabad óvodaválasztás a gyermek érdekének megfelelően (különleges gondozáshoz
való jog, vallási, világnézeti, etnikai hovatartozás szerint).
 Az óvodai nevelési program több oldalú megismerése.
 Az óvoda házirendjének megismerése.
 A gyermek lelkiismereti és vallásszabadságának irányítása, figyelembe véve az életkori
sajátosságokat. Szeptemberben írásban jelezze igényét hit és vallásoktatásra.
 A sajátos nevelési igényű gyermeket nevelő szülőt megilleti, hogy gyermeke a
megfelelő pedagógiai, gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai fejlesztést megkapja.
 Gyermeke fejlődéséről rendszeres tájékoztatást kapjon.
 Az óvodai élettel kapcsolatos írásbeli javaslatára az intézmény vezetője, az
óvodapedagógus, a szülői szervezet vezetőségi tagjainak előzetes vizsgálata alapján a
megkereséstől számított 30 napon belül érdemi választ kapjon.
 Ismerje az óvodai élet napirendjét, amely minden csoport hirdetőtábláján olvasható.
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 Személyesen vagy képviselő által részt vegyen az érdekeit érintő döntések
meghozatalában.
A szülők kötelességei
 Gondoskodjon a gyermeke fejlődéséhez szükséges feltételekről.
 Amennyiben az óvoda vezetője és az óvodapedagógusok jelzik, hogy a gyermekkel
egészségügyi, vagy egyéb probléma van, a szülő köteles kivizsgáltatni (orvosi,
szakértői, pszichológusi, pszichiátriai), eredményéről az intézményt tájékoztatni.
 Biztosítsa gyermeke óvodai nevelésben való részvételét 3 éves kortól, napi 4 órában.
 Szükség szerint megjelenés Szakértői Bizottság előtt – óvodába lépés előtt és tanköteles
korban.
 Kísérje figyelemmel gyermeke fejlődését.
 Rendszeres

kapcsolatot

tartson

a

gyermekével

foglalkozó

pedagógusokkal,

gyógypedagógusokkal. Vegyen részt fogadóórákon.
 Segítse elő gyermekének a közösségbe történő beilleszkedését.
 Segítse a gyermekét abban, hogy elsajátítsa a közösségi élet magatartási szabályait.
 Tartsa tiszteletben az óvoda pedagógusainak, alkalmazottainak emberi méltóságát.
 Amennyiben a szülő gyermekét átadta, vagy átvette óvodapedagógusától az intézményt
köteles elhagyni, annak területét játszótérként nem használhatja.
 Az iskolakezdés alóli felmentést a szülőnek kell kezdeményezni a megfelelő hatóságnál
(Oktatási Hivatal).
 A óvodába járás alóli felmentési kérelmet a szülő írásban nyújthatja be nevelési évben
az intézményvezető felé.

A kötelességmulasztás következményei
Amennyiben a szülő nem tudja, vagy nem akarja szülői kötelességeit teljesíteni, az óvoda
tapasztalata, ill. megítélése alapján, akkor kötelessége jelezni:
 a területi illetékes Gyermekjóléti Szolgálat felé
 7 napon túli igazolatlan mulasztás esetén – amennyiben óvodaköteles korú a gyermek
– az óvodavezetőnek törvényes kötelessége felszólítani a szülőt – kétszer, írásban,
sikertelen felszólítás esetén a hatóság felé jelenteni,
 gyermekbántalmazás, súlyos elhanyagolás, vagy egyéb más súlyos veszélyeztető ok
fennállása esetén a hatóságok felé,
 iskolaérettség megállapítása érdekében a Szakszolgálatok felé,
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Csoportos igény ill. érdekérvényesítés
Intézményünk az igény és érdekérvényesítésre jogosult gyerekek nagyobb csoportját az
óvoda mindenkor létszámának 20% -ban állapította meg.

N EVELŐ MUNKA
Kapcsolattartás a pedagógusokkal-gyógypedagógusokkal
Az óvónő a nevelési – tanulási folyamat szervezője, a gyermeki tevékenység irányítója, ezért csak
rendkívüli esetben kerülhet sor a gyermekekkel közös tevékenységek megzavarására.
Gyermekekkel kapcsolatos információt csak a gyermek saját óvónői, gyógypedagógusai ill. az
óvoda vezetője adhat.
Az óvónő és a gyógypedagógus fogadóórája
A szülők a meghirdetett időpontosban és/vagy egyéni igényük szerint, előzetes egyeztetés
után vehetnek részt a fogadórák bármelyikén. Megjelenésüket, a fogadóórán való
részvételüket aláírásukkal dokumentálják.

A gyermekek értékelésének rendje, dokumentumai
Dokumentumok


anamnézis lap – a szülő tölti ki; tartalmazza a gyermek adatait



mérőlapok – vezetése folyamatos évente kétszer (egészséges életmód területe, érzelmi, élet,
értelmi fejlődés, játékos tevékenységek területei), ebbe a szülő betekintést nyerhet, és
követheti gyermeke fejlődésének menetét



gyógypedagógiai mérőlapok – gyógypedagógusok töltik ki, megbeszéli a szülővel

Értékelés szóban, írásban – lásd. Fogadóóra
A beiskolázás eljárási rendje
A szülő kezdeményezi a beiskolázást amennyiben gyermeke elérte az iskolaköteles kort.
Szakértői Bizottság vélemény - sajátos nevelési igényű gyermek esetében a megfelelő iskola típus
kiválasztásához szükséges.
A gyermeki jogok védelme érdekében a gyermekek adatait, a gyermekekről készült
feljegyzéseket titkosan kezeljük. A gyermekek dokumentumaiba csak a szülőknek van
betekintési joga. Az adatvédelem betartása minden dolgozó számára kötelező.
Beiskolázás előtt a szülő köteles elvinni gyermekét a megfelelő orvosi vizsgálatra, illetve látás és
hallás vizsgálatra. Ez a feladat a gyermek háziorvosára illetve védőnőjére hárul.
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A Z ÓVODA SZOLGÁLTATÁS AI
Térítésmentes szolgáltatások:


Egész napos komplex személyiségfejlesztő óvónői – gyógypedagógusi nevelőmunka a
pedagógiai programban megfogalmazott nevelési területek szerint. A feladatok ellátásáért
felelősök az óvodapedagógusok és gyógypedagógusok.



Komplex gyógypedagógiai szűrés, egyéni és csoportos fejlesztő foglalkozások.



Egyéni gyógypedagógiai fejlesztés (hallás-, látás-, értelmi-, mozgásfejlesztés), órarend
szerint (erről a szülők megfelelő tájékoztatást kapnak). A foglalkozások időpontja: hétfőtől
– péntekig 8-12 óra közötti időszakban, melyet gyógypedagógusaink tartanak.



Diszlexia-prevenció, logopédiai fejlesztés, iskolaérettségi vizsgálatok, hallásnevelés,
mozgásnevelés. Időpontja: hétfőtől – péntekig, 8-12 óráig.



Sószoba látogatása a csoportok számára – heti két alkalom csoportbeosztás szerint, 2x 20
perc.

Térítés ellenében igénybe vehető szolgáltatások:


Egyéb foglalkozást az intézményben pedagógus munkakörben foglalkoztatott alkalmazott
tarthat.

Alkalomszerű - szülők által fizetett gyermekprogramok:


Bábelőadások



Autóbuszos kirándulások



Irodalmi ill. zenés gyermekműsorok



Színházbérletek

A szülők anyagi terhelhetősége
A sokoldalú, színvonalas nevelés elősegítése érdekében szervezett programok költségét a Szülői
Szervezet Munkatervében határozza meg és egyezteti a szülők közösségével. A programokra
fordítható költségeket a szeptemberi szülői értekezleteken vitatják meg és fogadják el a szülők (pl. a
hagyományként kialakult egységes ünneplő ruhák készítése, amelyekben intézményi és egyéb
rendezvényeken jelennek meg csoportjaink). Az összeg meghatározásakor figyelembe kell venni a
nehezebb családi körülmények között nevelkedő gyermekeket – számukra is megtertemtve a reális
elérhetőségét. Gyermeket anyagi, szociális helyzete miatt nem érhet megkülönböztetés.
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B IZTONSÁG AZ INTÉZMÉNYBEN
Bombariadó, Tűzriadó
Bombariadó ill. Tűzriadó esetén a Menekülési tervnek megfelelően járunk el,

a menekülési

útvonalak a bejárat melletti táblán vannak feltüntetve.
Dohányzás
Az óvoda területén, valamint az intézmény 5 méteres körzetében dohányozni tilos – dolgozóknak
és a szülőknek is!
Biztonságos környezet
Az óvónőt beszélgetéssel ne vonják el a csoporttól, csak szükség esetén rövid időre, mert
előidézheti baleset kialakulását, és zavarja a nevelőmunka folyamatát.
Ügyeljenek az óvoda külső és belső rendjére, tisztaságára és cselekvően támogassák az
óvodát nevelési feladataink ellátásába.
Az óvoda területére állatot behozni tilos (kutya, macska).
Óvó-, védő szabályok


A gyermek felnőtt felügyelete nélkül nem lehet. Ha a szülő gyermekét az óvónőtől
átvette, a továbbiakban teljes felelősséggel felel annak testi épségéért.



Az óvodán kívül szervezett séták, kirándulások csak abban az esetben szervezhetők,
ha ahhoz a szülő aláírásával hozzájárult. 10 gyermekenként 2 fő kísérő.



A csoportokban a gyermekek életkorának megfelelően ismertetjük egészségük és
testi épségük védelmére vonatkozó előírásokat, veszélyforrásokat és az elvárható
magatartásformát, amit a gyermekeknek be kell tartaniuk. A sérüléstől függően
orvosi ellátásról gondoskodunk, a szülőt értesítjük.



Az

edzettség,

ellenálló

képesség

fejlesztését

naponként

szabad

levegőn

tartózkodással is biztosítjuk. Ennek érdekében kérjük, hogy a gyermekek öltöztetése
a napi várható időjárásnak megfelelően történjék. Váltóruházatról (alsónemű,
felsőruházat, benti cipő) a szülők jellel ellátva gondoskodjanak.
Szülők, pedagógusok feladatai a balesetek megelőzése érdekében


A szülő gyermekét átöltöztetés után személyesen az óvónőnek adja át.



A gyermek egyedül nem jöhet az óvodába, még a bejárattól sem.



Délutáni udvari élet esetén a szülő a pedagógustól vegye át gyermekét, és így
távozzanak.



Gyermekek

az

óvodai

csoportszobában,

tartózkodhatnak.
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A szülők, gyermekük átvétele után az óvoda udvarát játszótéri tevékenységre
nem használhatják.



Ha a szülő olyan használati eszközt, játékot, berendezési tárgyat észlel az
óvodában, amely megrongálódott, vagy balesetveszélyes, azonnal jelezze az
óvónőknek, vagy a vezetőnek.



Kérjük, a gyermekek TAJ-számát, szülők lakáscímét, valamint telefonszámát
(annak megváltozását jelezzék a csoportos óvónőknek, vagy az óvoda
vezetőjének), hogy baleset, betegség esetén azonnal értesíteni tudjuk a
hozzátartozókat.



Baleset esetén azonnal értesítjük a szülőket, elsősegélyt nyújtunk, értesítjük a
mentőket.
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G YERMEK -, ÉS CSALÁDVÉDELMI INTÉZMÉNYEK
Az óvodában működő gyermekvédelem felelőse
Pappné Szabados Éva fogadóóráját megbeszélés szerinti időben tartja.
A gyermekvédelmi munkát segítő intézmények
Szakértői Bizottságok
Fővárosi 3. számú tanulási képességet
vizsgáló rehabilitációs és szakértői bizottság és
220-4842

gyógypedagógiai szolgáltató központ
1149 Bp. Fáter György u. 5.
Beszédvizsgáló:

203-8497

1115 Bp. Halmi u.26.
Mozgásvizsgáló:

220-6459

1145 Bp. Mexikói u.60.
Hallásvizsgáló:

251-8909

1147 Bp. Cinkotai u. 125-137.
Gyengénlátók:

252-1353

1147 Bp.Miskolci u. 77.
Fővárosi Pedagógiai szakszolgálat XIX.
kerületi tagintézménye (Nevelési Tanácsadó):

281-0373

1192 Bp. Esze Tamás u. 67.
Egyéb intézmények
Szociális és Humánszolgáltatási Iroda:
347-4631

1195 Városház tér 18.
Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat:

357-1829

1193 Bp. Táncsics M.u. 7.
Korai Fejlesztő Központ:

363-0270

1146 Bp. Csantavér köz 9-11.
Kerületi Gyámhivatal:

347-4645

1195 Bp. Városház tér 18.
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E LJÁRÁSI SZABÁLYOK
A házirend elkészítésének, módosításának rendje:
Az óvodavezetője készíti el és a nevelőtestület fogadja el.
A házirend tekintetében a Szülői Szervezet egyetértési jogot gyakorol.
A házirend hatálya, hatályba lépése, érvényessége , felülvizsgálata
A házirend a legitimációs záradékban lefolytatott eljárás után lép érvénybe, és visszavonásig
érvényes.
Személyi:
Kiterjed az óvodát igénybevevő minden kisgyermekre és az őt nevelő szülőkre, pedagógusokra
alkalmazottakra továbbá az óvodával kapcsolatos minden partnerre, így azon személyekre is, akik
az intézménnyel jogviszonyban nem állnak, de részt vesznek az óvoda feladatainak
megvalósításában.
Időbeli:
A Házirend az óvoda vezetőjének jóváhagyásával a kihirdetés napján lép hatályba.
Felülvizsgálata: évenként, illetve a jogszabályváltozásoknak megfelelően.
Az óvodába érkezéstől az óvoda elhagyásáig. Érvényes minden olyan programra, amelyet az Arany
óvoda a helyi programjában megjelölt.
Területi: :
Kiterjed az óvoda helyiségeire és az óvodához tartozó területekre.
Az óvoda által szervezett – a pedagógiai program végrehajtásához kapcsolódo – óvodán kívüli
programokra.
Az intézmény képviselete szerinti alkalmakra, külső kapcsolattartás alkalmaira.
A Házirend előírásainak betartása az intézmény valamennyi alkalmazottjára és szülőre nézve
kötelező.
A Házirend betartását és betartatását az óvoda vezetője ill. vezető helyettese ellenőrzi.
A Házirend szabályainak betartását minden egyes alkalmazottnak kötelező ellenőrizni, amelyért az
óvoda vezetője felelős.

A Házirend módosítási eljárásának szabályai:


Az óvoda vezetője a nevelőtestület javaslatait és a szülők véleményét figyelembe véve
elkészíti a módosított Házirendet,



Megkéri a szülői Szervezet egyetértését,



A nevelőtestület elé terjeszti elfogadásra,
25
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Nyilvánosságra hozatal rendje
A Házirend minden gyermek és szülője számára beiratkozáskor, illetve annak érdemi változása
esetén átadásra kerül az óvoda vezetőjétől, az óvodában, a szülőkkel egyeztetett időpont szerint.
Megismerhetőség folyamatos biztosítása:
A bejárati ajtó melletti hírdetőtáblán és minden csoport faliújságján megtalálható.

Párkány Imréné
Óvodavezető
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Legitimációs záradék
A Házirendet készítette: Az intézmény nevelőtestülete
……………………….
a nevelőtestület nevében
aláírás

dátum

Az óvoda Házirendjében foglaltakkal kapcsolatosan magasabb jogszabályban biztosított általános
véleményezési jogával élve a dokumentumról a nevelőtestületi elfogadás előtt a jogszabályban
biztosított határidő betartásával véleményt alkotott. A dokumentummal kapcsolatban ellenvetést
nem fogalmazott meg.
Az óvoda közalkalmazotti tanácsa:
……………………
dátum
aláírás
A szülői képviselet, az Arany Óvoda Házirendjének elfogadásához magasabb jogszabályban
meghatározott kérdések rendelkezéséhez (a dokumentumok nyilvánosságának biztosítása, az
intézmény, tájékoztatási kötelezettsége, valamint a gyermekek adatainak kezelésével kapcsolatban)
a véleményezési jogát korlátozás nélkül, a jogszabályban meghatározott határidő biztosításával
gyakorolta. A dokumentummal kapcsolatban ellenvetést nem fogalmazott meg.”
Az óvodában működő Szülői Szervezet
................................
aláírás
Szülői Szervezet elnöke
A magasabb jogszabályban meghatározott kérdések rendelkezéséhez az egyetértési jogát korlátozás
nélkül gyakorolta és megadta a települési nemzetiségi önkormányzat.
dátum

......................................
aláírás

dátum
Ph

A magasabb jogszabályban meghatározott kérdések rendelkezéséhez az egyetértési jogát korlátozás
nélkül a jogszabályban meghatározott határidő biztosításával gyakorolta és megadta a települési
önkormányzat.
......................................
aláírás

dátum
Ph

Az óvoda nevelőtestülete ……….. év ………………………… hó ………. napján tartott határozatképes
rendkívüli nevelőtestületi ülésén át nem ruházható jogkörében ……….. %-os igenlő szavazattal a
Házirendet ………………….. határozatszámon elfogadta. Az elfogadás tényét a nevelőtestület tagjai
az alábbiakban hitelesítő aláírásukkal tanúsítják
Az óvoda ………………számú határozatával elfogadott Házirendet a nevelőtestület képviseletében
át nem ruházható döntési hatáskörében ……………… számú határozatával jóváhagyta az intézmény
vezetője.
Ph
...........................................................
aláírás

dátum
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Mellékletek


Intézkedési terv járványügyi készenlét idejére



Adatvédelmi nyilatkozatok



Szülő tájékoztatása gyermek betegsége esetén



Járványügyi veszélyhelyzethez kapcsolódó dokumentumok
o

Nyilatkozat

o

Intézkedési terv



Felmentési kérelem



Tartós távolmaradási kérelem

28

Házirend

Intézkedési terv járványügyi készenlét idejére
 Készült az EMMI által kiadott „Intézkedési terv a 2020/21. tanévben a köznevelési
intézményekben a járványügyi készenlét idején alkalmazandó eljárásrendről”
dokumentum alapján.
 Emberi Erőforrások Minisztériuma járványügyi intézkedések OH által küldött
rendelkezései
 417/2020.(VIII.30.) kormányrendelet a járványüggyel összefüggő szabályok a
2011.CXC. nemzeti köznevelési törvény 30§ 5 bekezdései alapján meghatározott
rendkívüli helyzetre
Jelen intézkedési terv az intézmény általi módosításig vagy visszavonásig marad érvényben.
Az intézkedési tervben foglaltak alkalmazásáról az intézményvezető köteles gondoskodni,
a fenntartó feladata a megvalósítás ellenőrzése.

1.Felkészülés a nevelési évre
Az intézményben mindenre kiterjedő fertőtlenítő takarítás elvégzése 2020. augusztus 17 és
31-e közötti időpontban, melynek során figyelembe véve a Nemzeti Népegészségügyi
Központ (továbbiakban NNK) ajánlását az alábbi tevékenységeket végezzük el:
 felesleges, használaton kívüli tárgyak összegyűjtése, elszállítása;
 ajtók, faburkolatok, lambériák, szekrények, székek, padok, asztalok, egyéb
bútorokvegyszeres tisztítására;
 padló és játszószőnyegek, egyéb textília tisztítására;
 játékok, sporteszközök tisztítására;
 radiátorok,

csövek

lemosása;

ablakok,

üvegfelületek

tisztítása;

szemétgyűjtők tisztítására, fertőtlenítésére;
 képek, tablók, világítótestek portalanítására;
 pókhálók eltávolítására;
 rovar-és rágcsálóirtásra;
 klímaberendezések tisztítása, fertőtlenítése – amennyiben szükséges ezek
megrendelése
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 mosdó helyiségek, folyosók, csoportszobák, fejlesztők egyéb kiegészítő
helységek rendszeres fertőtlenítése, takarítása
A nagytakarítás és a folyamatos takarításokról fertőtlenítésekről azok időpontjairól az azt
elvégző személyekről dokumentáció készül.
Szülők tájékoztatása a járványügyi készenlét alatti intézménylátogatás módjáról, a
megbetegedések kezeléséről, az óvodai távollét igazolásának módjairól. Minden csoportban
a faliújságokon, bejárati ajtókon és az eddig megszokott és használatos belső facebook
csoportokon keresztül.
A munkatársak tájékoztatása-munkaköri leírások kiegészítése


a járványügyi készenlét idején alkalmazott intézkedési tervről,



a munkaköri leírások kiegészítő feladatainak szükségességéről,



az alkalmazásban álló vegyszerek használatáról, kezeléséről



a takarítási feladatok napi adminisztrációs feladatairól,



csoportbontások, csoportbeosztások ismertetése,



napirendet érintő intézkedések pontos ismertetése



külső, belső partnereinkkel való kapcsolattartás szabályairól,



vészhelyzeti eljárásrend ismertetése.



bejárati ajtók nyitásáról, illetve zárásáról

Maszkok, speciális védőeszközök beszerzésének lehetőségeinek felmérése, beszerzése,
munkatársak közötti kiosztása
Fertőtlenítőszerek beszerzésére a költségvetési források rendelkezésre állnak.

2. Az Intézményi életre vonatkozó napirendre bontott intézkedések:
Általános intézkedések:
Az óvodát kizárólag egészséges, tüneteket nem mutató gyermek és felnőtt látogathatja.
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A nevelésben, illetve az intézmény működtetésében csak egészséges és tünetmentes
dolgozó vehet részt.

3. Napirend alapú bontás
Munkatársak érkezése:


Az intézménybe érkezést követően az utcai ruhát lecserélve kezet fertőtlenítve
kezdhető meg a munkavégzés.



Maszk viselése délelőtt és délután a szülőkkel történő kapcsolattartás ideje alatt
kötelező



Minden dolgozó számára biztosított 2 db textilmaszk, melynek tisztántartásáról
a dolgozó gondoskodik.



Reggeli fertőtlenítés elvégzése: kilincsek, mosdók, szellőztetés, kéz fertőtlenítőszerek utántöltése, kézmosásához használt papírtörlők feltöltése

Gyermekek érkezése az intézménybe:
 A szülő maszkban léphet a folyosóra, a csoportok előterébe és az udvarra.


Kérjük, egy felnőtt érkezzen a gyermekkel az óvodába, más kísérő ne lépjen az
óvoda udvarára sem.



Az ajtó előtt várakozva, kérjük a biztonságos távolság megtartását, szabad
levegőn várakozva. A felnőttek esetében kötelező a szájmaszk viselése vagy az
arcot sállal kell eltakarni.



Kizárólag teljesen egészséges, láztalan gyermeket veszünk át a szülőtől, valamint
kérjük a mellékelt nyilatkozat kitöltését. A nyilatkozat az intézmény honlapjáról
letölthető, illetve az óvodában is kérhet a szülő.

 A szülő a gyermeket beviheti az öltözőhelyiségbe, ahol egyszerre maximum 5
szülő tartózkodhat, a megfelelő távolság megtartása mellett. Ezután a lehető
legrövidebb időn belül hagyja el a szülő az óvoda területét.


Kérjük a kihelyezett kézfertőtlenítő használja felnőtt



A gyermek az átöltözését követően szappanos meleg vízzel kezet mos (kicsiknél
dajka segítségével, nagyobbaknál önállóan).
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A szülő által beadott ruházatot (cumit nylonban névvel jellel ellátva) a gyermek
öltözőszekrényébe helyezzük.



A gyermekek „alvós tárgyait” és a párnát az öltözőszekrényben tartjuk
zacskóban névvel jellel ellátva.



Étellel a gyereket ne hozzák.

Szülőkkel szembeni kérések:


A szülőkkel szemben kérések külön dokumentumban hirdetmény formájában
jelen intézkedési terv 3. számú mellékleteként, melyet a nevelési év kezdő
napjára a szülők email értesítés formájában megkapják.



Kérjük az udvari és a csoportszobai játszóruhák napi cseréjét nylon zsákban
névvel ellátva



Az ágyneműt hetente kérjük mosni, cserélni, zacskóban behozni



Zöldségeket, gyümölcsöket a szokott módon hozhatnak a szülők, azokat
megfelelő tisztítás után a gyermekek megehetik. Feldolgozásukat tálalásukat a
megfelelő higiéniás feltételek mellett valósítjuk meg.

Reggeli – ebéd étkeztetés megrendelése online módon történik. A szülő rendeli meg és
mondja le a gyermek étkezését.
Mosdóhasználat:
 A mosdóhasználat csoportbontásban felnőtt felügyelete mellett történik.
Foglalkozások alatti és azok közötti betartandó intézkedések
A gyerekek életkorának megfelelő tájékoztatása az első nap délelőtt 9 óra után esedékes.
A gyermekek emlékeztetője folyamatosan történik, ami magában foglalja:


a kézmosás technikájának megtanítását



a köhögési, tüsszentési etikett gyakorlását (papír zsebkendő használata köhögéskor,
tüsszentéskor, majd a használt zsebkendő szemetes kukába dobása és alapos
kézmosás, esetleg kézfertőtlenítés)



testi kontaktus csökkentésének hangsúlyozását.
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Minden higiénés tevékenység nagyobb hangsúlyt kap.
Tornaszoba használatakor a csoportcserék között – fertőtlenítünk, illetve amikor csak lehet
szabad téren tartjuk a mozgásos foglalkozásokat.
Mellőzzük a szoros testi kontaktust igénylő feladatokat.
A gyermekek számára olyan játékeszközöket kell biztosítani, amelyek fertőtleníthetők.
A gyermekek által használt foglalkozásokhoz kapcsolódó eszközök minőségére fokozottan
figyelünk, fertőtlenítjük.
Öltözőhasználat:
Az öltözés kisebb csoportokban történik.
Kerülni szükséges a csoportok találkozását.
Udvarhasználat speciális szabályai:
Sorakozót kisebb csoportokba szervezzünk.
Gyermekétkeztetés –ebéd- az intézményben:


Étkezés

előtt

a

gyermekek

alapos

szappanos

kézmosása

és

kézfertőtlenítése.


A pedagógusok és nevelőmunkát segítők vesznek részt a gyermekek
kiszolgálásában a különböző ételféleségek kiosztásában a higiénés
szabályok fokozott betartásával



Az ételek zárt ételtároló edényekben megfelelő hőmérsékleten kerülnek a
gyermekcsoportokba



Az ételt osztó személy maszkot, kötényt visel.



Az ételek osztása kesztyűben és ételfogó használatával történik



Étkezéseknél a pedagógus és a segítő munkatárs terít meg és részt vesz az
ételek kiosztásában



A gyümölcsfogyasztásnál a felnőtt osztja, a gyermek nem nyúl a tálba.



Étkezés befejeztével a gyermekek egyenként kiviszik a tálalókocsira a
poharakat, “zsilip módszerrel” indulnak a mosdóba.
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Étkezések után az asztalok fertőtlenítése szükséges az erre a célra
biztosított felületfertőtlenítővel.



Az ételtárolók tisztítása, a bennük elhelyezett szalvéták cseréje minden
használatot követően kötelező.



Folyadék biztosítása a teremben: lefelé fordított poharak a tálaló
szekrényen sorakoznak, a felnőtt tölt a gyermek kérésére, majd visszateszi.

Gyermekek altatása:
Az ágyak kihelyezésénél ügyelni kell a távolságtartásra amennyire a hely megengedi.
A használaton kívüli textíliák és ágyak ne keveredjenek a használatban lévőkkel.
A délutáni pihenőidőben használt textíliák, alvójátékokra vonatkozó intézkedések
megtalálhatóak a Napirend alapú bontás szülőkkel szemben kérések fejezetben, illetve az
egészségügyi szempontból biztonságos környezet megteremtése c. fejezetben.
Gyermek szülőknek történő átadása:
Az érkezéshez hasonlóan történik, egyszerre maximum 5 szülő tartózkodhat az öltözőben.
Átöltözés után a lehető legrövidebb időn belül hagyja el a szülő gyermekével az óvoda
területét.
4. A fenntartó munkatársainak, hatóság munkatársainak, a karbantartók (külsős
személyek) belépése az intézménybe
Külsős személy csak maszkban léphet az intézménybe, a kihelyezett kézfertőtlenítő és
lábbelivédő használata mindenki számára kötelező.
Az intézmény vendég-mosdóhelyiségeit csak nagyon indokolt esetben használhatja, a
legrövidebb útvonalon, a legrövidebb idő alatt távoznia szükséges.
A hivatali ügyek elintézése céljából az elektronikus vagy telefonon történő kapcsolattartás
az elsődleges.
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5. Rendezvények, Óvodai ünnepségek
A mindenkori járványügyi helyzet határozza meg az intézmény ünnepeinek és
rendezvényeinek szervezési módjait, kereteit.
Az intézményben az éves munkatervben határozzuk meg a kerületi intézményi,
csoportszintű, nyilvános és zártkörű rendezvényeinket.

6. Szülői értekezletek
Szülők személyes megjelenésével járó szülői értekezletekre járványügyi előírások betartása
mellett tartjuk meg lehetőség szerint az udvaron, teraszon csoportonként.
A szükséges információkat a szülőknek e-mailben, belső facebook csoportban, kifüggesztett
hirdetményekkel juttatjuk el, a tudomásulvétel visszaigazolását a szülő általi aláírásával
vagy az e-mail olvasási visszaigazolásával biztosítjuk.
7. Kirándulások szervezése, részvétel külső rendezvényeken
Kirándulásokat a Munkatervben meghatározottak alapján, és az Operatív Törzs mindenkori
javaslatai alapján szervezünk.
8. Egészségügyi szempontból biztonságos környezet megteremtése
Az óvoda minden bejáratánál vírusölő hatású kézfertőtlenítőt biztosítunk, annak
használatára fel kell hívni a figyelmet.
A gyermek és a felnőtt mosdóhelységekben is szappanos kézmosási lehetőség biztosítunk,
melyet vírusölő hatású kézfertőtlenítési lehetőséggel kell kiegészíteni.
Mosdóhelyiségenként 1 db kézfertőtlenítő kihelyezése.
Kéztörlésre papírtörlőket helyezünk ki. Az utántöltéseket napi szinten reggelente történnek.
A köhögéssel, tüsszentéssel a különböző felületekre került vírus inaktiválása érdekében a
napi többszöri fertőtlenítő takarítás beütemezése előzetesen tervezett időpontokban a
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gyermekek egészséget nem veszélyeztető módon történik. Illetőleg az óvodában használt
játékok, sporteszközök, játszótéri eszközök felületétrendszeresen, részben naponta, részben
hetente fertőtleníteni kell.
TAKARÍTÁS:
 A napi többszöri fertőtlenítő takarítás során a kézzel gyakran érintett felületek
(ilyenek a padok, asztalok, székek, az ajtó-, ablakkilincsek, korlátok, villany-és
egyéb kapcsolók, informatikai eszközök (billentyűzet, monitor, egér, egérpad, stb.),
mosdók csaptelepi, WC lehúzók, stb.) valamint a padló és a mosható falfelületek
vírusölő hatású szerrel kerülnek fertőtlenítésére.
 Az

óvodában

használt

játékok,

sporteszközök,

játszótéri

eszközök

felületfertőtlenítése vírusölő hatású szerrel kerülnek szintén fertőtlenítésre.
 A textíliák gépi úton történő fertőtlenítő mosása minden nap 60 fokon.
 Az „ágyazós” szekrényekben lévő nem

használt textíliákat bezsákolva,

elkülönítetten kell tárolni a napi használatban lévőtől. A heti váltó mosott-tiszta
textilek a mosókonyhában maradnak, felhasználásig.
 A beágyazásnál ügyelni kell, hogy az ágyneműk ne érintkezzenek.
 A használaton kívüli textíliák és ágyak ne keveredjenek a használatban lévőkkel.
 A szőnyegeket az előterekben be kell szedni.
 Az csoportszobai szőnyegek napi fertőtlenítése
 A babakonyhai eszközöket naponta cserélni vagy fertőtleníteni szükséges. (2
garnitúra legyen)
 A gyermekek által használt fogmosó eszközök nem érintkezhetnek egymással, a
tárolásuk csak így oldható meg. Kisebb korcsoportoknál a szájhigiéné öblítéssel való
biztosítását szervezzük meg.
 Fogmosás vagy szájöblítés javasolt.
 Zárt térben rendszeres, fokozott intenzitású természetes szellőztetés.
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9. Óvoda szűrővizsgálatok lebonyolítása
Amennyiben az egészségügyi ellátás korlátozásának elrendelésére nem kerül sor
kormányzati szinten a szűrővizsgálatokat, és egyéb feladatokat az iskola-egészségügyi
ellátás védőnői vonatkozásban az iskola-egészségügyi ellátásról szóló 26/1997. (IX.3.) NM
rendelet 3. sz. melléklete, illetve az intézmény éves munkaterve alapján történik.
A szűrővizsgálatok helyszínén és időpontjában biztosítani kell a szappanos kézmosás és a
kézfertőtlenítés lehetőségét a szűrővizsgálatot végző számára. Kézfertőtlenítőt biztosítani és
a szűrővizsgálatot megelőzően fertőtlenítőszeres takarítást kell végezni. A szűrővizsgálatra
a nevelői szobát jelölöm ki.
10. Gyermeki hiányzások kezelése

Az intézményvezető a következő esetekben adhat óvodától való távolmaradási engedélyt a
veszélyhelyzethez kapcsolódóan:


gyermek veszélyeztetettsége esetén



a gyermekkel közös háztartásban élő felnőtt veszélyeztetett.

Az intézményvezető átmeneti, hosszabbítható távolmaradási engedélyt adhat ezeknél a
hiányzásoknál.
Indokolt esetben, a szülő írásos kérelme alapján az intézményvezető írásban engedélyezheti
átmeneti jelleggel (mely hosszabbítható) a gyermek hiányzását.
Abban az esetben is kérheti írásban a szülő a gyermek számára az óvodából való
távolmaradás engedélyezését, ha közös háztartásban veszélyeztetett felnőttel él.
Annak a gyermeknek a hiányzását, aki a vírusfertőzés szempontjából veszélyeztetett
csoportba

tartozik

tartós

betegsége

(például

szív-érrendszeri

megbetegedések,

cukorbetegség, légzőszervi megbetegedések, rosszindulatú daganatos megbetegedések,
máj-és vesebetegségek) vagy például immunszupprimált állapota miatt, erről orvosi
igazolással rendelkezik, és azt bemutatja, esetleges hiányzását igazolt hiányzásnak tekintjük.
Igazolt hiányzásnak tekintjük továbbá, ha a gyermek hatósági karanténba kerül a részére
előírt karantén időszakára.
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További esetekben a gyermek távolmaradását az alábbi módon jelentheti a szülő:
 telefonon
 e-mailben
Amennyiben a távolmaradásról jelzés nem érkezik az a nevelési-oktatási intézmények
működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.)
EMMI rendeletben foglaltak szerint járunk el.
A gyermek betegség miatti távollét után az óvodába – hasonlóan más megbetegedésekhez –
kizárólag orvosi igazolással orvosi véleménnyel térhet vissza, melyet az intézmények el kell
fogadnia, azt saját hatáskörben nem bírálhatja felül.

11. Teendők COVID-19 fertőzés gyanúja esetén
Amennyiben egy gyermeknél, pedagógusnál, vagy egyéb dolgozónál fertőzés tünetei
észlelhetők, haladéktalanul el kell őt különíteni az emeleti vezetői irodában. A beteg
gyermek felügyeletét ellátó személynek kesztyű és maszk használata kötelező!
Jelentési kötelezettség a következő e-mail címen: vedekezesakoznevelesben@emmi.gov.hu
Bejelentés tartalmazza: érintettek száma, státusza (gyerek, felnőtt, pedagógus),
gyermekcsoport azonosításához szükséges információkat. (OH 2020.09.01.)
Értesíteni szükséges a háziorvost, aki az érvényes eljárásrend szerint dönt a további
teendőkről. Krónikus betegséggel élő gyermek vagy felnőtt esetén a háziorvost a krónikus
betegségről is tájékoztatni szükséges. amennyiben a háziorvos további intézkedéseket kér
az intézménytől ezzel kapcsolatban (mentők hívása stb…) ezeket az intézkedéseket is
szükséges megtenni.
Gyermek esetén a szülő/gondviselő értesítéséről is gondoskodni kell.
A szülő/gondviselő esetén a figyelmét fel kell hívni arra, hogy a gyermek házi
gyermekorvosa az értesítést megkapta, de a kapcsolatot számára, mint gondviselőnek is
szükséges felvennie.
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A fenntartó értesítés: az önkormányzat Humánszolgáltatási és Szociális Iroda vezetőjének
értesítése e-mailben, telefonon.

12. Intézkedések fertőzéssel érintettség esetén, ha az intézményi munkarendben
változtatást kell eszközölni
Amennyiben az országos Operatív Törzs vagy a fenntartó a fertőzésveszély miatt az
intézményben más munkarend bevezetéséről dönt (intézményi bezárást rendel el, vagy
csökkentett létszámmal engedélyezi a működést) az alábbi intézkedések szükségesek:
 Alkalmazottak haladéktalan értesítése
 Szülők értesítése, kérjük a gyermekek közösségtől való távol tartását, de ha nem
megoldható akkor:
 gyermekek átirányítása abba az intézménybe, amelyet a fenntartó ügyeletes
intézményként jelöl ki.
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OM: 034698
1191 Budapest
Arany János u. 15-17
Web: arany.kispest.hu
E-mail: arany@ovoda.kispest.hu

NYILATKOZAT*
Alulírott………………………………………………………………,

mint

………………………………………………….gyermek törvényes képviselője kifejezetten
hozzájárulok, hogy az iskola-egészségügyi ellátásról szóló 26/1997. (IX. 3.) NM rendelet
által előírt egészégügyi feladatok ellátása során a nevelési intézmény orvosa illetve
védőnője, az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011.
évi CXII. törvény és az Európai Parlament és a Tanács 2016/679. Rendelete személyes
adatokra vonatkozó előírásainak alapján a gyermekem személyes adatait megismerje.
NYILATKOZAT*
A pedagógiai szakszolgálati intézmények működéséről szóló 15/2013. (II. 26.) EMMI
rendelet 25. § (3) bekezdésében foglaltak alapján a logopédiai ellátás keretében el kell
végezni a harmadik és ötödik életévüket betöltött gyermekek beszéd- és nyelvi
fejlettségének szűrését.
Alulírott……………………………………mint………………………………gyermek
törvényes képviselője kifejezetten hozzájárulok, hogy a logopédiai szűrésekben
közreműködők, az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló
2011. évi CXII. törvény és az Európai Parlament és a Tanács 2016/679. Rendelete személyes
adatokra vonatkozó előírásainak alapján a gyermekem személyes adatait megismerjék.

NYILATKOZAT*
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény értelmében a tankötelezettség
kezdetéről az óvoda vezetője, az óvoda, az iskola vezetője vagy a szülő kezdeményezésére
az

iskolaérettségi

vizsgálat

Alulírott………………………mint

alapján

a

szakértői

…………………gyermek

bizottság
törvényes

dönt.

képviselője

kifejezetten hozzájárulok, hogy az óvoda vezetője amennyiben szükséges a gyermekem
személyes adatait, és az Én - mint törvényes képviselő - elérhetőségeit, az iskolaérettségi
vizsgálatban közreműködőknek átadja, a vizsgálatban részt vevők az információs
önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény és az
Európai Parlament és a Tanács 2016/679. Rendelete személyes adatokra vonatkozó
előírásainak alapján a gyermekem személyes adatait megismerjék.
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Gyermek neve:
Óvoda megnevezése
Gyermek születési helye,
ideje:
Anyja neve:
Gyermek TAJ száma:

………………………………………

Budapest,
…………………………………………………

…

…
szülő/gondviselő aláírása
*Amely tevékenységgel kapcsolatban a szülőnek nem szükséges az adott nevelési
évben nyilatkoznia, áthúzással jelölhető.
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OM: 034698
1191 Budapest
Arany János u. 15-17
Web: arany.kispest.hu
E-mail: arany@ovoda.kispest.hu

Hozzájáruló nyilatkozat
Alulírott………………………………………………………………(lakcím:……………
……………………………………….), mint
……………………………………………………..gyermek törvényes képviselője
kifejezetten hozzájárulok, hogy
 a , továbbiakban, az óvoda területén az óvodai nevelési időben, az óvóda által
szervezett rendezvényeken, illetve külső helyszíneken az óvoda által szervezett
rendezvényeken az óvoda nevelőtestületének tagjai illetve az általuk felkért személyek
a gyermekről fénykép-, hang-, vagy videofelvételt készítsenek;
 a gyermekről készült fénykép-, hang-, vagy videofelvételt közzétegyék az óvoda által
szerkesztett honlapon (arany.kispest.hu) és az óvoda által szerkesztett más
kiadványokban, a felvételt az óvodáról tudósítást készítő helyi vagy országos
médiumok rendelkezésére bocsássák, az óvoda pedagógusai a portfólió-készítéshez
felhasználhassák.
Hivatkozva a Polgári törvénykönyvről (Ptk.) szóló 2013. évi V. törvény 2:48. § [A
képmáshoz és a hangfelvételhez való jog] (1) Képmás vagy hangfelvétel elkészítéséhez és
felhasználásához az érintett személy hozzájárulása szükséges.
A felvétel nyilvánosságra hozásához a szülő vagy gondviselő további hozzájárulása nem
szükséges.
A szülő vagy gondviselő aláírásával engedélyezi a felvételek utólagos szerkesztését,
módosítását mindaddig, amíg ezek a tevékenységek bizonyíthatóan nem rosszindulatúak,
és a gyermek számára nyilvánvaló anyagi vagy erkölcsi hátrányt nem okoznak az eredeti
felvételhez képest.
A gyermek, illetve törvényes képviselője a felvétel jogszerű felhasználásáért díjazásra nem
jogosult.
Az óvodát nem terheli semmilyen felelősség, így kárfelelősség sem a felvétel(ek) olyan
harmadik személy általi felhasználásáért, amelyre vonatkozóan az óvoda harmadik
személy részére nem adott engedélyt.
A szülő vagy gondviselő kijelenti, hogy szükség esetén a gyermek nevének nyilvános
közléséhez a felvétel(ek) közlése és alkalmazása során hozzájárul.
A digitális negatívok, másolatok és a sokszorosítással létrejött felvételek az óvoda
tulajdonát képezik, a szerzői jogok az iskolát illetik.
Kelt: Budapest, 2018.
Szülő/gondviselő
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OM: 034698
1191 Budapest
Arany János u. 15-17
Tel: +36-1-3571863

Óvoda példánya
SZÜLŐI TÁJÉKOZTATÓ
Tisztelt Szülő!
Tájékoztatom, hogy gyermekén a következő betegségre utaló jeleket tapasztaltuk:
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
…………………………
Tájékoztatom, hogy mivel gyermekét betegségre utaló jelekkel adtuk haza, a közösségbe
való visszaérkezésekor, dátummal ellátott orvosi igazolás szükséges.
Kelt: Bp.
Óvodapedagógus:
Átvettem:
Szülő/gondviselő/akinek aznap a gyermek kiadásra került

OM: 034698
1191 Budapest
Arany János u. 15-17
Tel: +36-1-3571863
Szülő példánya
SZÜLŐI TÁJÉKOZTATÓ
Tisztelt Szülő!
Tájékoztatom, hogy gyermekén a következő betegségre utaló jeleket tapasztaltuk:
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
…………………………
Tájékoztatom, hogy mivel gyermekét betegségre utaló jelekkel adtuk haza, a közösségbe
való visszaérkezésekor, dátummal ellátott orvosi igazolás szükséges.
Kelt: Bp.
Óvodapedagógus:
Átvettem:
Szülő/gondviselő/akinek aznap a gyermek kiadásra került
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Melléklet a 17/2013. (III. 1.) EMMI rendelethez
I. Nyilatkozat
a nemzetiségi óvodai nevelésben / nemzetiségi iskolai nevelés-oktatásban való
részvételről22
Alulírott ............................................................. 23 az alábbiakban meghatározottaknak megfelelően
nyilatkozom, hogy a benyújtást követő naptári évben kezdődő nevelési évben, tanévben kérem az alább
megjelölt gyermek / tanuló számára a nemzetiségi óvodai nevelés / nemzetiségi iskolai nevelés-oktatás
biztosítását.
A gyermek / tanuló neve:
A gyermek / tanuló anyja neve:
A gyermek / tanuló születésének helye, ideje:
A gyermek / tanuló lakóhelye:24
A gyermek / tanuló tartózkodási helye:25
A gyermek/tanuló azonosítója26:
Az igényelt nemzetiségi pedagógiai feladat27:
óvodai nevelés / általános iskolai nevelés-oktatás / gimnáziumi nevelés-oktatás / szakközépiskolai
nevelés-oktatás / szakiskolai nevelés-oktatás
Az érintett nemzetiségi nyelv megnevezése28:
beás / bolgár / görög / horvát / lengyel / német / örmény / romani / román / ruszin / szerb / szlovák /
szlovén / ukrán
A választott nevelési- vagy nevelési-oktatási forma29:
- Anyanyelvű (nemzetiségi nyelvű) óvodai nevelés
- Nemzetiségi kétnyelvű óvodai nevelés
- Magyar nyelvű roma/cigány kulturális óvodai nevelés
- Anyanyelvű (nemzetiségi nyelvű) nevelés-oktatás
- Nemzetiségi kétnyelvű nevelés-oktatás
- Nyelvoktató nemzetiségi nevelés-oktatás
- Magyar nyelvű roma/cigány nemzetiségi nevelés-oktatás
- Kiegészítő nemzetiségi nevelés-oktatás
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Tudomásul veszem, hogy a nemzetiségi nevelés, nevelés-oktatás jogszerű igénybevétele a kérelemben
megjelölt pedagógiai feladat befejezéséig vagy a nemzetiségi pedagógiai feladatok megszüntetésére irányuló
írásbeli kérelem benyújtásáig tart, azzal, hogy a megszüntetési kérelmet legkésőbb a nevelési év / tanév
május utolsó napjáig be kell nyújtani és a kérelem csak a benyújtást követő tanév kezdetétől érvényesíthető.
...................... (település neve), ..... (év) ......................... (hó) ...... (nap)
a tanuló aláírása30 a szülő vagy gondviselő aláírása

Nyilatkozat a nemzetiségi hovatartozásról
(A válaszadás nem kötelező, ennek hiányában azonban a felvétel során nem érvényesíthető a
köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 51. § (6) bekezdésben meghatározott előnyben részesítés.)31
Az alábbi nemzetiséghez tartozónak vallom magam / a gyermek, tanuló az alábbi nemzetiséghez tartozik:
bolgár / görög / horvát / lengyel /német / örmény / roma/cigány / román / ruszin / szerb / szlovák /
szlovén / ukrán
...................... (település neve), ..... (év) ......................... (hó) ...... (nap)
a tanuló aláírása32 a szülő vagy gondviselő aláírása

Mellékletek – a nemzetiségi nevelést folytató csoportba jelentkezéshez

Melléklet a 17/2013. (III. 1.) EMMI rendelethez
I. Kérelem nemzetiségi óvodai nevelés / nemzetiségi iskolai nevelés-oktatás
megszervezéséhez
Alulírott ............................................................. az alábbiakban meghatározottaknak megfelelően a
benyújtást követő naptári évben kezdődő nevelési évtől, tanévtől kérem nemzetiségi óvodai nevelés /
nemzetiségi iskolai nevelés-oktatás megszervezését.
A gyermek / tanuló neve:
A gyermek / tanuló anyja neve:
A gyermek / tanuló születésének helye, ideje:
A gyermek / tanuló lakóhelye:
A gyermek / tanuló tartózkodási helye:
A gyermek/tanuló azonosítója
Az igényelt pedagógiai feladat
óvodai nevelés / általános iskolai nevelés-oktatás / gimnáziumi nevelés-oktatás / szakközépiskolai
nevelésoktatás / szakiskolai nevelés-oktatás
Az érintett nemzetiségi nyelv megnevezése
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beás / bolgár / görög / horvát / lengyel / német / örmény / romani / román / ruszin / szerb / szlovák /
szlovén / ukrán
A választott nevelési- vagy nevelési-oktatási forma:
- Anyanyelvű (nemzetiségi nyelvű) óvodai nevelés
- Nemzetiségi kétnyelvű óvodai nevelés
- Roma/cigány kulturális óvodai nevelés
- Anyanyelvű (nemzetiségi nyelvű) nevelés-oktatás
- Nemzetiségi kétnyelvű nevelés-oktatás
- Nyelvoktató nemzetiségi nevelés-oktatás
- Magyar nyelvű roma/cigány nemzetiségi nevelés-oktatás
- Kiegészítő nemzetiségi nevelés-oktatás
Nyilatkozom, hogy a kérelemmel érintett nemzetiséghez tartozom.
Tudomásul veszem, hogy a nemzetiségi nevelés, nevelés-oktatás jogszerű igénybevétele a kérelemben
megjelölt pedagógiai feladat befejezéséig vagy a nemzetiségi pedagógiai feladatok megszüntetésére irányuló
írásbeli kérelem benyújtásáig tart, azzal, hogy a megszüntetési kérelmet legkésőbb a nevelési év / tanév
május utolsó napjáig be kell nyújtani és a kérelem csak a benyújtást követő tanév kezdetétől érvényesíthető.
...................... (település neve), ..... (év) ......................... (hó) ...... (nap)
a tanuló aláírása20 a szülő vagy gondviselő aláírása

II. Záradék
A gyermek, tanuló számára a kérelemben megjelölt igényeknek megfelelő nemzetiségi nevelés, nevelésoktatás az alábbi intézményben kerül megszervezésre:
Az intézmény hivatalos neve:
OM azonosítója:
Székhelyének címe:
A gyermek, tanuló által igénybevett nemzetiségi nevelés, nevelés-oktatás tényleges helyének címe (ha a
nemzetiségi óvodai nevelés, nemzetiségi iskolai nevelés-oktatás megszervezése telephelyen történik21:
...................... (település neve), ..... (év) ....................... (hó) ...... (nap)
bélyegző lenyomata
intézményvezető aláírása
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SZÜLŐI NYILATKOZAT
Alulírott,....................................................................(név),
mint................................................................................................ (kiskorú gyermek neve,
születési ideje) a Kispesti Arany Óvoda ………………… csoportos gyermekének törvényes
képviselője büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy
 a gyermekem és a vele egy háztartásban élő személyek az óvodai hiányzás ideje alatt nem
jártak a besorolás szerinti sárga, illetve vörös kódú országok egyikében sem,
 gyermekem, nem szenved fertőző betegségben,
 a vele egy háztartásban élő személyek sem szenvednek a koronavírus tüneteire jellemző
lázas, köhögéses, izomfájdalommal járó megbetegedésben,
 gyermekem, és a vele egy háztartásban élő személyek hatósági házi karantén elrendelése
alatt nem állnak.

Budapest, 2020.……
Törvényes képviselő olvasható neve:

Törvényes képviselő aláírása:
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Szülők tájékoztatása a veszélyhelyzet idejére meghozott intézkedésekről:
Tisztelt Szülők!
Szeretném Önöket tájékoztatni az óvoda működésével kapcsolatos járványügyi
készenlét idején alkalmazandó intézkedéseinkről, melynek betartása minden
intézménybe látogatóra érvényes.
A szeptember 1-e (kedd) nevelési év kezdetekor a következő, óvó-védő, közegészségügyi,
higiénés rendkívüli szabályok lépnek életbe, melynek betartása mindenkire nézve
kötelező érvényű.
Kiemelt célunk és feladatunk a koronavírus járvány terjedésének megelőzése, az
egészség megőrzése, a prevenció a gyermekek nevelése, gondozása. Megtörtént és
folyamatos az intézmény teljes és alapos takarítása, fertőtlenítése, mely alapvetően a
megelőzést szolgálja.
Szeptember 1-től a következő szabályok kerülnek előtérbe:
 A gyermek érkezésekor kérjük a szülő által megírt nyilatkozatot – melyben jelzi,
hogy gyermeke egészséges és külföldön nem járt – adják át az óvodapedagógusnak.
Orvosi igazolást, orvossal történő konzultációt csak betegség esetén kérünk.
 Intézményünkbe egy felnőtt érkezzen a gyermekkel, más kísérő ne lépjen az óvoda
udvarára sem.
 A babakocsikat kérjük az előtérben hagyni.
 Öltözőnként 5 (új épületben 3- 3) szülő tartózkodhat.
 A várakozás a szabad levegőn, az ajtó előtt történjen, kérjük a biztonságos távolság
megtartását. A felnőttek esetében kötelező a szájmaszk viselése vagy az arcot sállal
kell eltakarni - udvaron és az épületben is.
 Kérjük a kihelyezett kézfertőtlenítőt a szülő és a gyermek is használja!
 Kérjük az egymás közötti távolság betartását.
 A gyermek-öltözőkben és az óvoda területén addig tartózkodhatnak, ameddig
gyermeküket átöltöztetik és átadják, illetve átveszik és felöltöztetik (távozáskor).
 Naponta kérjük váltani a csoportban használt és az udvari ruhát is.
 Csak tiszta, fertőtlenített ruhában lehet a gyermek az óvodában.
 A gyermek ágyneműjét szintén elkülönítve, csomagolva kérjük a szülőktől, pénteken
hazaadjuk és hétfő reggel mosva, fertőtlenítve kérjük vissza.
 A csoportokba belépni szigorúan tilos.
 A gyermekmosdókon az átjárás tilos.
 Kizárólag teljesen egészséges, láztalan gyermeket veszünk át a szülőtől, valamint
kérjük a mellékelt nyilatkozat kitöltését.
 Amennyiben egy gyermeknél légúti fertőzés vagy egyéb betegség tüneteit észleljük,
elkülönítjük. A szülőt értesítjük, aki a lehető legrövidebb időn belül köteles a
gyermekéért jönni. A betegség gyanújával hazaadott gyermek szülője vegye fel a
kapcsolatot a házi gyermekorvossal, a gyermek csak orvosi engedéllyel, egészséges,
tünetmentes állapotban térhet vissza.
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 Otthonról csak alvós játékot lehet behozni! Jellel ellátott zacskóban az
öltözőszekrényben elhelyezve.
 Reggel és délután is az óvoda területét a szülőknek és gyermekeknek el kell
hagyni, az óvodai udvart délután játszótérként nem lehet használni!
 Bármilyen ételt, vagy italt az óvodába (öltözőbe is) behozni TILOS!
 A beszoktatás ebben az évben másként történik. A szülő a pedagógussal egyezteti,
hogy a gyermek mennyi időt tölt az óvodában. Megbeszélésük alapján a szülő
behozza gyermekét, átöltözteti és beadja a csoportba.
 Az ügyelet ideje alatt, 6 – 7 óra, valamint 17 – 18 óra között dadus nénik vagy
pedagógiai asszisztensek kísérik a gyermekeket az ügyeletbe, illetve szüleikhez.
Étkezés lemondása naponta 9 óráig történhet, amit on-line módon is megtehetnek.
Az étkezések befizetésének, megrendelésének rendje: minden hónap 1-től 15-ig, on-line
módon. Aki ingyenes étkezésre jogosult, annak a szülőnek is meg kell rendelnie és hiányzás
esetén lemondania a gyermeke étkezését. Étkezés lemondása történhet a szokásos módon:
füzetben, telefonon, e-mailben, és on-line.
Kérjük továbbra is folyamatosan kísérjék figyelemmel az óvodai csoportokban megosztott
információkat!
Tisztában vagyunk azzal, hogy ezek a szabályzások nem a megszokott mindennapos
előírások, de az egészség megvédése és a fertőzés elkerülése mindannyiunk közös érdeke és
felelőssége. Kérjük megértésüket és együttműködésüket!
Budapest, 2020. 08. 29.
Köszönettel:

Párkány Imréné
óvodavezető
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KÉRELEM
a kötelező óvodai nevelésben való részvétel alóli felmentésre vonatkozóan

Alulírott

___________________________________(szülő/törvényes

képviselő

neve),

mint

________________________________ (gyermek neve) törvényes képviselője kérelmezem, hogy
gyermekemet a kötelező óvodai nevelésben való részvétel alól mentesíteni szíveskedjék
____________________________- tól/től ________________________ig.
Kérelem indoklása:
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________

Szülő adatai:
Szülő neve
Szülő lakcíme
(ennek hiányában tartózkodási
helye)
Szülő levelezési címe
Szülő e-mail címe / telefonszáma
Gyermek adatai:
Gyermek neve
Gyermek születési helye, ideje
Gyermek anyjának születési neve
Gyermek TAJ-száma
Gyermek lakcíme
(ennek hiányában tartózkodási
helye)
Kötelező óvodai felvételt biztosító
óvoda neve
Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek,
kérelmemet a szülői felügyeleti joggal rendelkező másik szülővel egyetértésben nyújtottam be.
A kérelmem elbírálhatósága érdekében csatolt dokumentumok:
1. a gyermekem lakóhelye (tartózkodási helye) szerint kötelező felvételt biztosító óvoda
vezetőjének,
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valamint
2. a gyermekem lakóhelye (tartózkodási helye) szerint területileg illetékes védőnőnek javaslata
gyermekem kötelező óvodai nevelésben való részvétele alóli felmentésével kapcsolatban
Kelt: ……………………, ……….. év ………………. hó …… nap
……………………………………………….
szülő / törvényes képviselő aláírása
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 8§.(2) „A gyermek abban az évben, amelynek
augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában
óvodai foglalkozáson vesz részt. A 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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Szülői kérelem a gyermek igazolt hiányzásához1

Alulírott ____________________________________________mint szülő (gondviselő),
ezúton kérem ___________________________________________ nevű gyermekemnek,
2020. _____________hó _____________napjától – 2020. _____________hó
_____________napjáig, az óvodai foglalkozásról való távolmaradásának engedélyezését.
Indoklás:

_________________________________________________________________________
__
Szülő adatai:
Szülő neve
Szülő lakcíme
(ennek hiányában tartózkodási
helye)
Szülő levelezési címe
Szülő e-mail címe / telefonszáma
Gyermek adatai:
Gyermek neve
Gyermek születési helye, ideje
Gyermek anyjának születési neve
Gyermek TAJ-száma
Gyermek lakcíme
(ennek hiányában tartózkodási
helye)
Kötelező óvodai felvételt biztosító
óvoda neve
Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek,
kérelmemet a szülői felügyeleti joggal rendelkező másik szülővel egyetértésben nyújtottam be.
Dátum: ____________________________
______________________________________
szülő (gondviselő)

1

A távollét engedélyezése érdekében kérem Önöket, hogy amennyiben rendelkeznek orvosi javaslattal,
mellékeljék azt (gyermek illetve háziorvosi, védőnői javaslat).
A kérelem hosszabbítható.
53

