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H Á Z I R E N D iktatószám: II.50/2020. 

 
Intézmény neve: Kőbányai Gépmadár Óvoda  

Székhelye: 1106 Budapest, Gépmadár u. 15. 

E-mail cím: gepmadarovoda10@gmail.com 

Telefonszáma: 06-1-2623-482 

Óvodavezető: Király Ildikó 

 
 

I. .    Bevezető 

 

 A házirend az óvoda egyedi sajátosságait tartalmazza.  A különböző jogszabályokban 
megfogalmazott jogok, kötelességek érvényesülésének helyi, gyakorlati, módszerbeli, 

eljárási technikáit leíró, szabályozó dokumentum. 

 A házirend módosítására akkor kerül sor, ha a vonatkozó jogszabályokban változás áll 

be, vagy ha a szülők képviselőik útján, illetve a nevelőtestület erre javaslatot tesz. 

Felülvizsgálata négyévenként esedékes, akkor is, ha a fent említett események nem 

következnek be. 

 A házirend a kihirdetéssel, a kifüggesztés napján lép hatályba és a visszavonásig 
hatályos.  

 A házirendben foglalt szabályok megtartása kötelező, a benne foglaltak megsértése 
jogkövetkezménnyel jár. 

 A házirend területi hatálya: Az óvodába érkezéstől az onnan való távozásig az 

intézmény területén, valamint az intézmény területén kívüli óvoda által szervezett 
programokra terjed ki. 

 A házirend személyi hatálya: A gyermekekre, a pedagógusokra, az intézmény 

valamennyi alkalmazottjára és a szülőkre terjed ki, akik a gyermekek törvényes 

képviselőiként gyakorolnak jogokat, illetve teljesítenek kötelezettségeket. 

 Intézményi adatok: Képzett létszám: 179 gyermek, 29,5 alkalmazott álláshely 

Gyermekcsoportok: 

 F1- Micimackó 
 F2- Szivárvány csoport 

 F4- Gomba csoport 

 E1- Cimbora csoport 

 E2- Hupikék Törpikék  

 E3- Bambi csoport 

 E4- Mókus csoport 
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II. A működés rendje 
 

 A nevelési évek általános rendje az intézmény Szervezeti Működési Szabályzatában (a 

továbbiakban: SZMSZ), az adott nevelési év rendje az intézmény aktuális éves 

munkatervében található. 

 Az óvoda (hétfőtől-péntekig) 5 napos munkarenddel üzemel, az ettől eltérő munkarendet 

(pl. szombati munkanap) rendelet szabályozza. 

 Nyitva tartás 6-18 óráig, az óvodapedagógusok lépcsőzetes munkakezdésével és 

befejezésével. A pedagógusok általános munkarendjét az SZMSZ, az éves munkarendjét, 

benne az ügyeleti rendet az aktuális év munkaterve tartalmazza. A reggeli és délutáni 

ügyelet mindig a tornateremben van. 

 A gyermekcsoportok napirendjét az óvoda a nevelési programjában, ill. a 

csoportnaplókban határozza meg. A szülői értekezleteken minden csoport külön 

tájékoztatja erről a szülőket. 

 A reggeli óvodába érkezés javasolt időpontja: nagycsoportosoknak 8 óra, a többieknek 

8.30 óra. Célszerű a szülőknek az óvodapedagógusokkal megbeszélt optimális időpont 

betartása, hogy a gyermekek ne maradjanak ki tanulásból, közös programokból és a 

folyamatos érkezés ne zavarja az ott folyó tevékenységet. 

 A reggeli étkezést 9 óráig tudjuk biztosítani. 

 Az óvoda dolgozói csak azokért a gyermekekért felelősek, akiket az óvodapedagógus a 

szülőtől átvett (kézből-kézbe). 

 A szülő a gyermekét hazaviheti bármely időpontban, de javasolt, hogy alvásidőben tartsa 

tiszteletben a gyermekek alvásigényét. 

 A gyermeket csak az óvodapedagógusok által ismert szülő, nagyszülő viheti el az 

intézményből. A szülő írásos engedélye alapján esetenként mások is jöhetnek a 

gyermekért. Nagyobb testvér csak a szülő írásban adott engedélye alapján viheti el az 

óvodás testvérét. 

 A szülő vagy megbízottja köteles minden esetben a bejárati ajtót a kiírásnak megfelelően 

használni. A kaput a felső tolózárral is zárni kell. Szükség esetén csengetéssel lehet 

bejutni. 

 A nemzeti köznevelésről szóló 2011.évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) az óvodák 

számára nevelés nélküli munkanapokat határoz meg. Ezek száma egy nevelési évben 

maximum 5 nap lehet. Ezeken a napokon a Kőbányai Hárslevelű Óvoda látja el az 

ügyeletet, amennyiben a szülő nem tudja megoldani gyermeke felügyeletét. Ezeken a 

napokon a nevelőtestület szakmai munkát végez. 

 Az óvoda téli és nyári zárva tartásának mértékéről és időpontjáról a fenntartó dönt. Ezen 

időszakokban, amennyiben az arra rászoruló szülő gyermeke felügyeletét nem tudja 

megoldani, indokolt esetben elhelyezését ügyeletes óvodában biztosítani tudjuk. Ennek 

igényét időben felmérjük. A nyári zárás időpontjáról a szülőket február 15-ig 

tájékoztatjuk. 

 

 
 

III. Az intézményben tartózkodás szabályai 
 

  A szülő az öltözőben átöltözteti a gyermeket. A hazamenős, a játszós és a pótruhát a 

szekrényben kérjük tárolni. 

 A hely szűke miatt a szülő annyi ideig tartózkodhat az öltözőben, amennyi időt a gyerek 

felöltöztetése igényel. Rövid búcsúzkodás után a gyereket átadja az óvodapedagógusnak. 
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 A mosdóba higiéniai okok miatt TILOS bemenni! Az óvoda egyéb helyiségeit, úgy mint a 

csoportszobát, tornatermet, fejlesztő pedagógus és logopédus szobáját csak az előre 

megbeszélt időpontban látogathatják a szülők. (fogadóóra, szülői értekezlet, nyílt nap). 

 A gyerekek hazavitelekor elköszönés után a továbbiakban nem maradhatnak az óvoda 

területén (biztonsági, balesetvédelmi, és vagyonvédelmi okokból) a szülő az intézmény 

területére nem engedheti vissza a gyermeket! 

 Az óvoda udvara a gyermekek számára fontos játszóhely, melyet minden csoport saját 

maga által kialakított szokás-szabályrend szerint használhat. A szülők délutáni 

érkezésekor az udvart elköszönés után el kell hagyni, nem lehet játszótérként 

használni, mert a szokásrend a szülő jelenlétében felborul. 

 Ügyeleti időben, reggel és délután, a takarított helyiségeket biztonsági és balesetvédelmi 

okokból nem használhatják! 

 A gyermekek nem hozhatnak az óvodába egészségükre ártalmas, testi épségüket 

veszélyeztető tárgyakat, eszközöket (rágógumi, cukorka, ékszer, szúró-vágó eszközök). 

Nem hozható be élelmiszer, édesség, üdítő, mobiltelefon. Az óvodába hozott játékszerek 

és egyéb tárgyak értékét a szülők mérjék fel, s csak ezután engedjék gyermeküknek 

behozni azt. Egyébként érzelmi kötődések fontossága miatt kedvenc játékok behozhatók, a 

csoport szokásai szerinti rendben. 

 Az óvodában nincs lehetőség zártan, elkülönítve tárolni a behozott tárgyakat, csak a 

gyermekek ajtóval ellátott öltöző szekrényében lehet elhelyezni mindent. Felelősséget 

nem vállalunk a behozott tárgyakért. 

 A gyermekek által kedvelt, otthonról hozott kis motorok, rollerek, biciklik, és a felnőtt 

biciklik tároló helye a Kerepesi úti kapu mellett felállított biciklitárolónál van, lelakatolva. 

Ezekért felelősséget nem tudunk vállalni. 

  A gyermekkel szemben testi és lelki erőszak, megalázó büntetés nem alkalmazható! 

A gyermeket, a tőle elvárhatónál jobb teljesítményéért dicsérettel jutalmazzuk, és pozitív 

megerősítésben részesítjük. 

 

A gyermek távolmaradását az óvodából minden esetben igazolni kell. 

 

 A mulasztást igazoltnak kell tekinteni, ha: 

 

 a szülő előzetesen írásban kérvényezte az óvoda vezetőjénél, hogy gyermekét nem 

viszi óvodába, és az óvodavezető azt írásban engedélyezte,

 a gyermek beteg volt, és orvosi igazolást hozott,

 a szülő írásban igazolta,

 a gyermek hatósági intézkedés vagy egyéb alapos indok miatt nem tudott 

kötelezettségének eleget tenni,

 a pandémiás fertőzés veszélyhelyzet esetén az óvoda a hiányzást igazolt távollétnek 

minősíti. 

 

Ha a gyermek távolmaradását nem igazolják, a mulasztás igazolatlan. 

 

 Amennyiben az óvodába beiratkozott, óvodai nevelésben való részvételre kötelezett 

gyermek egy nevelési évben igazolatlanul 5 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. [a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a 

köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 

(a továbbiakban: Rendelet) 51. § (4) bekezdés].
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 Az értesítést követően a gyermekjóléti szolgálat és az óvoda haladéktalanul 

intézkedési tervet készít, amelyben a mulasztás okának feltárására figyelemmel 

meghatározza a gyermeket veszélyeztető és az igazolatlan hiányzást kiváltó helyzet 

megszüntetésével, a gyermek óvodába járásával kapcsolatos, továbbá a gyermek 

érdekeit szolgáló feladatokat [Rendelet 51. § (4a) bekezdés].

 Ha a gyermek igazolatlan mulasztása egy nevelési évben eléri a tizenegy nevelési 

napot, az óvoda vezetője a mulasztásról tájékoztatja az általános szabálysértési 

hatóságot [Rendelet 51. § (4b) bekezdés].

 Ha a gyermek 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. [Rendelet 51. § (4c) 

bekezdés].

 A Rendelet 51. § (6) bekezdése alapján az adott nevelési évben 11 nap igazolatlan 

hiányzás esetén megvalósul az óvodai nevelésben való részvételi kötelezettség 

megszegése szabálysértési tényállás (a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és 

a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 247. § c) pontja).

 A családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény (a továbbiakban: Cst.)

15. § (1) bekezdése értelmében amennyiben az óvodai nevelésben való részvételre 

kötelezett az óvodai nevelésben való kötelezettségét megszegi a családi pótlék 

folyósításának szüneteltetését kell kezdeményezni. A nevelési-oktatási intézmény 

vezetőjének kötelezettsége a családi pótlék szüneteltetésének kezdeményezése, 

amennyiben az igazolatlanul mulasztott foglalkozások száma óvodai intézményben 20 

óvodai nevelési napot elérte. A családi pótlék szüneteltetésének kezdeményezését 

megelőzően az 5 igazolatlan óvodai nevelési nap hiányzás után az intézmény 

vezetőjének tájékoztatnia kell a családi pótlékban részesülő szülőt ezen tényről, illetve 

arról, hogy a 20 igazolatlan óvodai nevelési nap elérésekor milyen 

jogkövetkezményekre számíthat. 

 

 
 

IV. A gyermekekkel összefüggő szabályok 
 

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a 

továbbiakban: Gyvt.) 21. §. (1) bekezdése alapján az intézményi gyermekétkeztetést 

ingyenesen kell biztosítani az óvodai nevelésben részesülő gyermek számára, ha 

 rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül,

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

vagy fogyatékos gyermeket nevelnek,

 olyan családban él, amelyben három vagy több gyermeket nevelnek,

 olyan családban él, amelyben a szülő nyilatkozata alapján az egy főre jutó havi 

jövedelem összege nem haladja meg a kötelező legkisebb munkabér személyi 

jövedelemadóval, munkavállalói, egészségbiztosítási és nyugdíjjárulékkal csökkentett 

összegének 130%-át, vagy

 nevelésbe vették.



A kedvezmény a határozat érvényességének határidejéig szól! 
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Az ebédbefizetés időpontját a szülő köteles betartani! 

Étkezés megrendelésének rendje: 
Az étkezés befizetése egyéni átutalással történik a számlán jelzett határidőig.  

 Bankkártyás fizetés esetén lehetőség van a Multischool étkezés és – számlázó program szülői 

moduljának használatára is. 

 

Az étkezés lemondásának módja: 
 

Ha reggel 9. 00 óráig szól a szülő, másnaptól tudjuk lemondani az ételt. Feltétlenül jelezni 

kell, hogy mettől, meddig kérik a lemondást, és, ha továbbra sem jön a gyermek, akkor újra 

szólni kell. 

Étkezést lemondani az alábbi módon lehet: 

 az előtérben lévő füzetben vagy személyesen
 a 06/30- 451- 47- 19 mobiltelefonszámon

 a Multischool szülői moduljának lemondás funkciójában

 

Az óvónők tudomásul veszik a hiányzást, de a lemondásokkal nem foglalkoznak. 

A lemondás kötelezettsége az ingyenesen étkezők esetében is fennáll. 

Születés és névnapok megünneplése: A gyermek születés- és névnapjának megünneplésére az 

érvényben lévő HACCP rendelkezéseknek megfelelően csak a kereskedelemben kapható, 

számlás, hűtést nem igénylő, zárt dobozú édesség hozható be. 

 

Az allergiás, gyógyszeres érzékenységet kötelessége a szülőnek a pedagógusok felé jelezni. 

Tartós betegség esetén lehetőség van diétás menü rendelésére. 

Speciális étrendet gyermekük számára a szülők csak szakorvosi javaslatra igényelhetnek! 

 

V. Óvodai felvétel eljárási rendje 
 

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

a gyermeket fokozatosan, de különösen az utolsó évében az iskolai nevelés-oktatatásra készíti 

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

éven belül betölti, feltéve, hogy minden, a településen, fővárosi kerületben, 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 (Nkt. 8. §). 

Az óvodai beiratkozás jelentkezési lap benyújtásával történik, lehetőség szerint a szülő 

személyes megjelenésével. 

A gyermeket elsősorban abba az óvodába kell felvenni, átvenni, amelynek körzetében lakik, 

illetve ahol szülője dolgozik. Az óvodai felvételről, átvételről az óvoda vezetője dönt. Az 

óvodába felvett gyermekek csoportba való beosztásáról a szülők és az óvodapedagógusok 

véleményének kikérése mellett az óvodavezető dönt. (Rendelet 20. § (11) bekezdés). 

 

Megszűnik az óvodai elhelyezés, ha: 

 a gyermeket másik óvoda átvette, az átvétel napján, 

 a felmentést engedélyező szerv a szülő kérelmére engedélyt adott a 

gyermek óvodából történő kimaradására, 

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

 az óvodába járási kötelezettségét külföldön teljesítő gyermek eléri a 

tanköteles kort (Nkt. 53.§ (1)bekezdés). 
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VI. A beiskolázás óvodai feladatainak szabályai, eljárási rendje 
 

A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a hatodik életévét betölti, 

tankötelessé válik. 

 

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.-ig nyújthatja be a felmentést engedélyező szervhez. Ha az eljárásban szakértőt 

kell meghallgatni, akkor csak a szakértői bizottság rendelhető ki, és a függő hatályú döntésben 

nem kell rendelkezni a kérelmezett jog gyakorlásáról. Ha a szakértői bizottság a szülői 

kérelem benyújtására nyitva álló határidő előtt a gyermek további egy 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 (Nkt. 45. § (2) bekezdés). 

 

Az óvodában jól látható helyen (bejárati üvegajtó) hirdetmény formájában értesítjük a 

szülőket az országos iskolai beiratkozások időpontjáról. Külön erre a célra rendszeresített 

faliújságon tájékoztatjuk a szülőket a környező kerületi iskolák kínálatáról (bejárati ajtó 

mellett). 

 
 

VII. Egészség és testi épség védelmével összefüggő rendelkezések 
 

A teljes körű egészségfejlesztés célja, hogy a nevelési-oktatási intézményben eltöltött időben 

minden gyermek részesüljön a teljes testi-lelki jóllétét, egészségét, egészségi állapotát 

hatékonyan fejlesztő, a nevelési-oktatási intézmény mindennapjaiban rendszerszerűen 

működő egészségfejlesztő tevékenységekben. (Rendelet 128§ (1) bekezdés) 

 

 Az óvodába csak egészséges gyermeket szabad beadni, a közösség és a beteg 
gyermek joga védelmében.

 Lábadozó, gyógyszeres kezelést igénylő gyermek az óvodát teljes gyógyulásig nem 

látogathatja, ünnepélyek alkalmával sem.

 A gyermekek betegség után csak orvosi igazolással jöhetnek óvodába. A további 

megbetegedés elkerülése érdekében az óvoda dolgozóinak fokozott figyelmet kell 

fordítani a fertőtlenítésre, tisztaságra. A betegségre utaló tünetekkel kiadott 

gyermekek, (hőemelkedés, láz, hasmenés, hányás, kiütés, köhögés, nátha, elhúzódó 

orrfolyás stb.) csak orvosi igazolással jöhetnek újra óvodába.

 A fertőző megbetegedéseket a szülőknek jelezni kell az óvoda felé. Az óvodában 

megbetegedő, illetve balesetet szenvedő gyermek szüleit az óvodának haladéktalanul 

értesíteni kell. A szülőnek az értesítéstől számított legrövidebb időn belül gyermekét 

haza kell vinnie. Az óvodapedagógusnak addig gondoskodni kell a gyermek 

elkülönítéséről, lázának csillapításáról, elsősegélynyújtásról, ha szükséges orvosi 

ellátásról.

 Az óvodapedagógusok életmentés céljából, vagy krónikus betegségre szedett írásos 

orvosi javaslat által beadandó illetve használandó gyógyszert, valamint írásos szülői 

beleegyező nyilatkozat alapján lázcsillapító NUROFEN gyógyszert adhatnak be. A 

felsoroltakon kívül más gyógyszert nem adhatnak be!

 Az óvodának kötelessége megteremteni az egészséges, tiszta környezetet. Ennek 

megóvása mindenki számára kötelező.

 Tartós távollét esetén (pl. külföldi utazás) esetében is kérünk orvosi igazolást.
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 Fontos, hogy a szülők az egészség megóvása érdekében gyermekeiket az évszakoknak 

megfelelően öltöztessék. Ruháikat lássák el jól látható azonosító jellel, könnyű 

felismerés céljából.

 Tilos a klumpa, papucs, mamusz, használata, nem célszerű a tornacipő, mivel ezek 

balesetveszélyesek illetve tartós viseletük károsítja a lábboltozat fejlődését. Váltó és 

pótruháról (fehérnemű) a szülőnek kell gondoskodni.

 Az óvoda a gyermekek számára alapfelszerelést, s eszközt biztosít, és azok 

tisztántartásáról gondoskodik. Az ágynemű, és az öltözőzsák mosásáról és vasalásáról a 

szülők gondoskodnak.

 A különböző allergiás megbetegedésekről (étel-, gyógyszer-, stb.) a szülőnek 

tájékoztatnia kell az óvodát, és orvosi igazolással alátámasztani azt. Amennyiben ez 

speciális táplálkozást igényel, az erre vonatkozó határozatot szolgáltassa be a szülő.

 Az óvodai szekrényekben máshonnan származó étel, ital tárolása nem megengedett.

 Az óvoda gondoskodik a gyermekek évenkénti fogászati és általános szűrővizsgálatának 

megszervezéséről.

 A DOHÁNYZÁS AZ ÓVODA EGÉSZ TERÜLETÉN, és annak 15 m-es körzetében 

TILOS!



Pandémiás fertőzésveszély esetén követendő szabályok: 

 

 Az épületbe belépéskor a kézfertőtlenítő használata kötelező.  

 Az intézménybe érkezéstől a távozásig kérjük, viseljenek szájmaszkot!  

 A gyermekkel egy szülő tartózkodhat az intézmény területén. 

 Az épületbe belépéskor gyermeknek, dolgozónak kötelezően testhőmérséklet ellenőrzést 

végzünk, érintés nélküli hőmérővel. Az óvodai elhelyezést igénylő gyermekek 

testhőmérséklete nem lehet több 37,5 C-nál. 

 Minden gyermek szülőjének naponta a reggeli érkezéskor kötelező az egészségügyi 

nyilatkozat kitöltése. 

 Felső-légúti tüneteket (köhögés, nátha, stb.) mutató gyermekeket az óvodába hozni tilos. 

 Azt a gyermeket, melynél felső-légúti tüneteket, vagy egyéb betegséget mutató tüneteket 

tapasztalunk, haladéktalanul elkülönítjük, majd értesítjük a szülőket. Kérem, hogy 

akinek gyermeke diagnosztizáltan szezonális allergia miatt tüsszög, náthás, erről 

feltétlenül hozzanak orvosi igazolást. 

 Törekedjenek arra, hogy az intézmény területét a gyermekük átadása után minél 

hamarabb elhagyják, a lehető legkevesebb időt tartózkodva az intézményben.  

 Kérjük, hogy minden esetben tartsák be a 1,5 m-es távolságot egymástól! 

 A csoportok öltözőiben egyszerre maximum három szülő tartózkodhat. Amennyiben 

három főnél több szülő tartózkodik az öltözőben, az előtérben, folyosón várakozzanak, 

amíg csökken a létszám. 

 Az óvodapedagógusokkal való kapcsolattartásra használják az email, telefonos 

lehetőségeket. A csoportszoba ajtajában hosszabb beszélgetést kérjük, ne folytassanak. 

 Az intézmény dolgozói az épületen belül maszkban látják el a feladatokat. 

 Semmilyen otthoni tárgyat, játékot, cumit, „alvós” játékot behozni nem szabad. 

 Kérjük, hogy a gyermekeket minden nap öltöztessék át „óvodai” váltóruhába, ne az 

utazáskor, óvodába érkezés során használt ruhában lépjenek be a csoportszobába.   

 A fertőzésveszély csökkentése érdekében a gyerekek az időjárástól függően a lehető 

legtöbb időt a szabadban töltik. 

 A járványügyi helyzet fennállásáig az ebéd utáni fogmosás elmarad.  

 A hiányzást és annak okát kérjük, telefonon vagy email-en feltétlenül jelezzék az 

intézménynek. 
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VIII. A gyermekek jogai és kötelességei 
 

 Minden gyermeknek joga, hogy egészséges környezetben, szeretetben, biztonságban 

éljen, testi és lelki erőszak nélkül nevelkedjen. Óvodánk ennek szellemében alkotta meg 

Pedagógiai Programját és minden dolgozója e program alapján köteles munkáját 

végezni.

 A gyermeknek joga, hogy képességeinek, érdeklődésének, adottságainak megfelelő 

nevelésben részesüljön.

 A családok vallási, világnézeti, nemzeti és etnikai hovatartozását tiszteletben tartjuk. Az 

óvoda lehetőséget biztosít a vallásoktatásra, a szülők, és a jelentkező egyházak igényei 

szerint. A hitoktatás megszervezése, ellenőrzése az egyház feladata, az óvoda a 

szükséges feltételeket köteles biztosítani.

 Az óvodában többféle fakultatív szakkör, tanfolyam működhet a szülők igényeihez 

igazodva, nevelési időn kívül, de az óvoda nyitva tartása alatt. Erről a szülőket minden 

nevelési év elején írásban tájékoztatjuk.

 A gyermekek személyiség jogait, annak szabad kibontakoztatását, önrendelkezési jogát 

és cselekvési szabadságát szem előtt tartjuk, ha ez nem veszélyezteti saját, illetve társai, 

és az óvoda alkalmazottainak egészségét és testi épségét.

 A családok magánélethez való jogának tiszteletben tartása és a titoktartási 

kötelezettség az óvoda minden dolgozójára vonatkozóan kötelező.

 A gyermek a jogai gyakorlása közben nem sértheti társai és a közösség jogait.

 A gyermek joga, hogy állapotának, személyes adottságának megfelelő 

megkülönböztetett ellátásban – különleges gondozásban, rehabilitációs célú ellátásban 

részesüljön.

 A sajátos nevelési igényű gyermekeknek 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 (Nkt. 47. § (1) bekezdés). A sajátos nevelési igényű 

gyermek, tanuló neveléséhez, oktatásához szükséges speciális szakképzettséggel 

rendelkező szakember utazó gyógypedagógusi, utazó konduktori hálózat útján is 

biztosítható (Nkt. 47. § (10) bekezdés).


A gyermek kötelességeit életkoránál fogva szüleik gyakorolják. 
 
 

IX. A szülők kötelességei 
 

 gondoskodjon gyermeke értelmi, testi, érzelmi és erkölcsi fejlődéséhez szükséges 

feltételekről,

 biztosítsa, hogy gyermeke teljesítse kötelességeit, továbbá megadjon ehhez minden 

tőle elvárható segítséget, együttműködve az intézménnyel (pl. torna felszerelés),

 kísérje figyelemmel gyermeke fejlődését (szülői értekezlet, fogadó óra),

 az óvoda rendjének, közösségi szabályainak megismerése, azok betartása (Házirend),

 az óvodai dokumentumokhoz szükséges személyi adatokat igazoló okmányokat 

mutassa be, a változásokról 5 napon belül értesítse az óvodát,

 az óvodának írásban benyújtani napközbeni elérhetőségének módját (pl. telefonszámot 

és az azokban történő változást),

 biztosítani gyermeke zavartalan és rendszeres óvodába járását,

 biztosítani az 3. életévét betöltött gyermeke számára, hogy napi 4 órában óvodai 

nevelésben részesüljön,
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 az étkezési térítési díj időbeni befizetése,

 tiszteletben tartani az óvoda dolgozóinak emberi méltóságát és jogait,

 szándékos rongálás esetén a jogszabályban előírt módon és mértékben az anyagi kár 

megtérítése.

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

biztosítsa gyermekének az óvodapszichológusi vizsgálaton és a fejlesztő 

foglalkozásokon való részvételét, ha a gyermekkel foglalkozó pedagógusok 

kezdeményezésére a nevelőtestület erre javaslatot tesz. Ha az e bekezdésében foglalt 

kötelezettségének a szülő nem tesz eleget, a köznevelési feladatokat ellátó hatóság 

kötelezi a szülőt kötelezettségének betartására.

 

Amennyiben a szülő nem tudja, vagy nem akarja szülői kötelezettségeit teljesíteni az óvoda 

tapasztalata, illetve megítélése alapján, akkor az óvodának törvény általi kötelessége jelezni 

azt az illetékes hatóságok felé. 

 

 A szülők jogai: 
 

 a szabad óvodaválasztás,

 megismerni az óvoda pedagógiai programját, házirendjét (a dokumentumok az óvoda 

honlapján megtekinthetők),

 gyermeke fejlődéséről érdemi tájékoztatást kapni, fogadóórán, nyílt napon,

 igénybe venni gyermeke neveléséhez a pedagógiai szakszolgálat intézményét,

 részt venni a szülői szervezetek (SZMK) munkájában,

 élni véleménynyilvánítási, javaslattételi jogaikkal.

 

A szülőket a szülői munkaközösség választott tagjai is képviselhetik. 

 
 

X.  A pedagógusok kötelességei 
 

 a rábízott gyermekek Óvodai nevelés országos alapprogramja szerinti nevelése,

 kötelessége különösen, hogy a nevelő és oktató munkája során gondoskodjék a 

gyermek személyiségének fejlődéséről, tehetségének kibontakoztatásáról, ennek 

érdekében tegyen meg minden tőle elvárhatót, figyelembe véve a gyermek egyéni 

képességeit, adottságait, fejlődésének ütemét, szociokulturális helyzetét,

 a különleges bánásmódot igénylő gyermekekkel egyénileg foglalkozzon, szükség 

szerint együtt működjön gyógypedagógussal vagy a nevelést, oktatást végző más 

segítő szakemberekkel.

 segítse a tehetségek felismerését, kiteljesedését.

 

  

A pedagógus jogai: 

 

 emberi méltóságát és személyiségi jogait tiszteletben tartsák (pl. egészséges 

környezetben való munkavégzés), 

 a pedagógiai program alapján a nevelés-oktatás módszereit meg válassza, 

 saját világnézete és értékrendje szerint végezze oktató, nevelő munkáját anélkül, 

hogy annak elfogadására kényszerítené vagy késztetné a gyermeket, 

 a nevelőtestület tagjaként részt vegyen a nevelési- oktatási intézmény pedagógiai 

programjának megalkotásában, gyakorolja a nevelőtestület tagjait megillető 

jogokat. 
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XI. Biztonság 
 

 A szülők az óvodapedagógust a csoportszobából nem hívhatják ki (az ajtóban, az 

udvaron, nem beszélgethetnek) mivel ő a teljes csoport biztonságáért felel!

 Minden felnőtt köteles a gyermekek biztonsága érdekében a bejárati ajtó zárjait a 

kiírásnak megfelelően használni.

 

XII. Gyermekvédelem 
 

  A gyermekvédelmi felelős neve, és elérhetősége jól látható helyen van kifüggesztve. 

(szülők faliújságján, a bejárati ajtónál.)

 A szülők számára hozzáférhető helyen található a kerületi gyermek és családvédelmi 

intézmények elérhetősége. (szülők faliújságján, a bejárati ajtónál.)

 Az óvoda minden dolgozója és a szülők közössége szükség esetén haladéktalanul 

értesítse a gyermekvédelmi felelőst, ha olyat tapasztal, ami sérti a gyermekek érdekeit. 

Ha a gyermekvédelmi felelős szükségesnek látja, megteszi a további lépéseket.

 Ha a szülő vagy megbízottja, akit az év eleji adatszolgáltatáskor megjelölt nem tud 

gyermekéért jönni, kérjük időben és írásban jelezze azt. Az írásnak tartalmaznia kell a 

gyermekért érkező nevét, személyi igazolványa számát, és a szülő aláírását. Ellenkező 

esetben a gyermeket nem adjuk ki.

 Amennyiben a gyermekért az óvoda zárásáig, 18 óráig senki sem jön, és a 

hozzátartozókat elérni nem tudjuk, a kerületi rendőrkapitányságot kell értesítenünk, 

akik a gyermeket átmeneti gyermekotthonban helyezik el.

 Alkoholos befolyásoltság alatt álló, ill. cselekvőképtelen szülő vagy megbízottja csak 

olyan feltételekkel viheti el a gyermeket, hogy erről az óvoda értesíti a kerületi 

rendőrkapitányságot.

 Válás után, a szülők közti viták esetén, a bírói határozat tartalmáról az óvodát 

értesíteni kell, hogy egyértelmű legyen mikor, és ki viheti el az óvodából a gyermeket.
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 Melléklet 
 

 

 Külön foglalkozások 
 

A külön foglalkozásokra járó gyerekeket a csoport óvónőjétől a foglalkozást vezető pedagógus 

 veszi át és kíséri vissza (kézből-kézbe). A foglalkozások ideje alatt a gyermekek biztonságáért 

és testi épségéért ő felel. A foglalkozást vezető pedagógusra is érvényesek a Házirend 

szabályai. 

 

  

Óvodán kívüli programok  
 

Csak azokat a gyerekeket visszük ki az óvoda területéről, akinek a szülei ebbe írásban 

beleegyeztek. A csoportot 10 gyermekenként egy fő kíséri. Az utcai közlekedést megelőzően, 

a csoportban a gyerekekkel át kell beszélni a közlekedés alapvető szabályait. 

 

Az óvoda Házirendjét 

 az óvoda vezetője készíti el,
 a nevelőtestület fogadja el,

 és a szülői szervezet, képviselőik útján véleményt nyilvánít.

 

A házirendet beiratkozáskor minden szülő és munkaviszonyt létesítő dolgozó megismeri, 

tudomásul vételét aláírásával igazolja, a házirend egy példánya az épületben jól látható helyen 

elérhető, továbbá a Gépmadár óvoda honlapján (www.gepmadarovoda.hu) megtekinthető. 

 

 

 

 

 

Budapest, 2020.július 06.   

 

 

                                                                                                                              Király Ildikó  

                                                                                                                           Intézményvezető 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

http://www.gepmadarovoda.hu/
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Óvodavezető Úrhölgy 
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Tárgy: egyetértési nyilatkozattétel 
Iktatószám: KCO/133-19/2020 
Ügyintéző: dr. Kasza Diána 
Telefon: 06 1 4338 250 
E-mail: KaszaDiana@kobanya.hu 

 
 
Tisztelt Óvodavezető Úrhölgy! 
 
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 25. § (4) bekezdésében és a 83. § (2) bekezdés i) 
pontjában meghatározottak céljából az intézmény módosított házirendjét megvizsgáltam, azzal 
kapcsolatban az alábbiakról tájékoztatom. 
 
A dokumentum tartalmazza a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) 
EMMI rendelet 5. § (1) bekezdése szerinti kötelező tartalmi elemeket, és a szükséges módosítások, 
kiegészítések megtörténtek.  
 
A házirend nem tartalmaz olyan rendelkezéseket, amelyek hatályba lépésével a fenntartóra 
többletkötelezettség hárul, ezért az egyetértési nyilatkozattétel körülményei nem állnak fenn, a 
fenntartó egyetértése nem szükséges. 
 

Az ellenőrzést a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 
Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 31/2011. (IX. 23.) önkormányzati rendelet 3. melléklet 6. 
pontjának felhatalmazása alapján gyakoroltam. 
 
Kérem a tájékoztatásom szíves elfogadását. 
 
Budapest, időbélyegző szerint 
 

Üdvözlettel, 
 

 
D. Kovács Róbert Antal 
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