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Az intézmény neve:  Szent Anna Katolikus Óvoda  
 
Az intézmény címe:  Kunszentmárton, Csongrádi út 18. 
 
Az intézmény fenntartója: Szeged-Csanádi Egyházmegye  
    6720 Szeged, Aradi vértanúk tere 2. 
 
Intézményvezető:  Smuta Zsoltné 
Fogadó órája:      Napsugár Óvodában: minden héten hétfőn 8 – 16-ig 
                             Epreskerti Óvodában: minden héten szerdán 8 – 16-ig 
 
Vezető helyettes:  Varga Edit 
 
Óvodai ügyintéző:   Czucziné Tóth Tímea 
 
Óvodai csoportok száma:  9 (Napsugár Óvoda: 6 csoport, Epreskerti Óvoda: 4 csoport, 
Férőhely-szám:  250 fő 
 
Az Óvoda székhelye:  Epreskerti Óvoda: Kunszentmárton, Csongrádi u. 18. 

Tel.: 461-238 
Csoportjai: 

o Margaréta csoport 
o Napraforgó csoport 
o Pitypang csoport 
o Hóvirág csoport 

 
Telephelye:    Napsugár Óvoda, Kunszentmárton, Széchenyi ltp. 2.  

Tel.: 461-167 
    Fax: 560-356 
Csoportjai: 

o Nyuszi csoport 
o Lepke csoport 
o Maci csoport 
o Mókus csoport 
o Süni csoport 

 
Az intézmény SZMK elnökei:  Napsugár Óvoda:  Katonáné Kiss Anita 
    Epreskerti Óvoda: Vereb Tünde 
 
Óvodánk orvosa:    Napsugár Óvoda:  Dr. Pálfi Tibor 
          Epreskerti Óvoda: Dr. Dósa Hajnalka 
 
Óvodánk védőnője:   Napsugár Óvoda:  Pusztai Mónika 
            Epreskerti Óvoda: Holló Istvánné 
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A gyermekek nevelése során felmerülő problémák esetén az alábbi 

intézmények, illetve szakemberek segítségét vehetik igénybe: 
 
 
• Nevelési Tanácsadó:  Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Általános Iskola, Speciális Szak- 

iskola, Kollégium, Pedagógiai Szakszolgálat és Gyermekotthon 
Tiszaföldvár, Malom út. l. Tel.:56/ 472-404 
Vezetője: Kovács Imréné 

• Családsegítő- Gyermekjóléti Szolgálat:  Kunszentmárton, Köztársaság tér 8. 
    Vezetője: Balláné Veres Judit  

• Gyógypedagógus, logopédus:    dr. Györgyi Lajosné 
Majzikné Sári Aranka 

Beszédfejlesztő pedagógus:   Szaszkóné Gala Katalin 
 

 
Nevelőmunkánk célja: 

 
A kunszentmártoni Szent Anna Katolikus Óvoda egyházi fenntartású intézmény. 
Intézményünk a 3 – 7 éves gyermekek sokoldalú, harmonikus fejlődésének elősegítését tűzte 
ki célul, az életkori és egyéni sajátosságok, az eltérő fejlődési ütem figyelembevételével. Az 
óvoda a családi nevelés kiegészítője. 
 
Az óvodai nevelésünk családias, szeretetteljes, derűs légkörben történik, változatos 
tapasztalatszerzés és játékos tevékenységek útján, a keresztény értékrend közvetítésével. 
 
Pedagógiai programunk a gödöllői Néphagyományőrző Óvodai Program 
adaptációjával készült, cél- és feladatrendszerünk és a tevékenységeink struktúrája, ill. 
elnevezése az adaptált programhoz igazodik, tartalma azonban teljes mértékben a katolikus 
fenntartásból adódó helyi sajátosságokat tükrözi és - törekvéseink szerint - az Óvodai Nevelés 
Alapprogramjának szemléletét és értékrendszerét tolmácsolja. 
 
Az egészséges életmódra, az egészséges életvitel igényére nevelést ebben az életkorban 
kiemelkedő jelentőségűnek tartjuk. 
 
A változó világot a közvetlen környezeten keresztül, sokoldalú tapasztalatszerzés útján 
ismertetjük meg. A helyi óvodai nevelésünket színesíti a hagyományápolás. A gyermekek 
érzelemvilágát, esztétikai érzékét gazdagítjuk a mese-vers, a rajzolás – festés – kézi munka és 
az ének – zene sokszínű eszközeivel. 
 
Óvodánkban biztosított egyéb speciális tevékenységek, szolgáltatások, amelyet a mindenkori 
szülői igények határoznak meg az aktuális tárgyi és személyi feltételek tükrében: 
• Gyermektánc, ovifoci, rajzszakkör, zene-óvoda, gyermektorna nyelvoktatás, vizuális 

előkészítő foglalkozások, melyhez a szülők hozzájárulnak anyagilag. 
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Az óvoda működési rendje: 

 
Az óvodai felvétel, átvétel eljárásrendje: 
• az óvodai felvétel jelentkezés útján történik. 
• legkorábban a két és fél év betöltése után lehetőleg szobatiszta és beszédértő gyermekeket 

várunk. 
• Az óvodai beíratás minden év áprilisában meghatározott időben történik. 
• Az óvodai jelentkezés módját, a határidő előtt legalább 30 nappal, nyilvánosságra hozzuk. 

 
 

• A beíratáshoz szükséges: 
- a gyermek születési anyakönyvi kivonata, TAJ száma, lakcímkártyája 
- a szülő személyi igazolványa 

 

• A felvétel elbírálása: Minden jelentkező gyermeket nyilvántartásba veszünk. A 
felvételnél illetve az intézményen belüli áthelyezésnél, meghatározó a fenntartó által 
megállapított férőhelyszám. A felvétel elbírálása a felvételi szabályzatban 
meghatározottak alapján történik. A felvételt nyert gyermeket a szülő köteles rendszeresen 
óvodába járatni. 

 
 

A nevelési év rendje: 
 
• Az óvodai nevelési év szeptember 1-től, következő év augusztus 31-ig tart. 
• A nyári zárva tartás 4 hét, melynek idejéről minden év február 15-ig értesítjük a szülőket. 

A gyermekek részére ez alatt az idő alatt másik óvodai épületünkben biztosítjuk az 
ellátást. 

•  A nevelés nélküli munkanapok igénybevételének konkrét időpontjáról 7 nappal előbb 
tájékoztatjuk a szülőket.(Az igényelhető 5 napból, 3 napot arra az időszakra tervezünk, 
amikor az ünnepek előtt, illetve után csökkent létszámmal üzemelnek az óvodák. (Pl. az 
iskolai őszi,- téli,- tavaszi,- szünet.) Zárva tartás alatt a szülők igénye alapján, ügyeletet 
szervezünk összevontan intézményi szinten. 

 
 

A gyermek óvodai életrendjével kapcsolatos rendelkezések: 
 
• Óvodánkban a nyitvatartási idő alatt óvodapedagógus foglalkozik a gyermekekkel, az 

óvónők munkáját dajka segíti a csoportokban. A gyermeket reggel a szülő, vagy az őt 
kísérő személy személyesen adja át az óvónőnek, délután személyesen vegye át. 

• Napi nyitva tartás: 630 – 1700 óráig. A szülők munkahelyi elfoglaltsága miatt fellépő jogos 
igény esetén az intézményvezető felülvizsgálja a nyitva tartási idő esetleges 
módosításának lehetőségét. 
A reggeli és a délutáni ügyelet rendje: 630 – 700, és 1600 – 1700 óráig, összevontan mindig a 
kijelölt csoportban tartózkodnak a gyermekek. 

• Gyermeket egyedül csak a szülő írásbeli kérelmére engedünk haza. Az utcán történt 
esetleges balesetért felelősséget nem tudunk vállalni.  

• Az autóbusszal érkező gyermekeket reggel az autóbusz megállónál az óvoda dolgozója 
(dajka vagy óvodapedagógus) fogadja, délután szintén a beosztás szerinti dolgozó kíséri ki 
a gyermekeket és teszi fel őket az induló járatra. Az utazó gyermekek számára hátizsák és 
üzenő füzet beszerzése szükséges a megfelelő információáramlás biztosítása érdekében. 
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• Az udvarról való hazabocsátáskor is jelezzék az óvónőnek, hogy kiért jöttek, abban az 

esetben, ha nem a szülő jön a gyermekért, kérjük szíveskedjen a csoport óvónőjének 
jelezni 

• Ha a szülők elváltak, bírósági határozat bemutatása szükséges a szülői felügyeleti jogról. 
• Az óvoda tisztasága és biztonsága érdekében egy-két felnőtt a gyermekek hozzátartozói 

jöhetnek be a gyermekért a csoport öltözőjébe. 
• Kérjük a szülőket, hogy se a gyermekkel kapcsolatos, se magánjellegű beszélgetésekre az 

óvónőt munkája közben hosszabb időre ne vonják el a gyermekcsoporttól, mert ez zavarja 
a nevelés folyamatát. Részletesebb tájékoztatásra külön időpontban van lehetőség, a 
szülők igénye alapján. 

 
A napirend kialakítás általános szempontjai: 

 

• Az óvoda napirendjének szervezésekor figyelembe vesszük, hogy a gyermekek 
nagyobb közössége reggel 8 órától, délután 16 óráig veszi igénybe az óvodai 
foglalkozásokat. Ennek ismeretében délelőtt szervezzük sétákat, kirándulásokat, és 
délután az egyéni fejlesztéseket. 

•  A foglalkozások tervezésénél figyelembe vesszük az aktuális ünnepeket, illetve 
évszaki jellemzőket 

•  A délutáni pihenőt minden gyermeknek biztosítjuk.  
 
 

Csoportok szervezési elvei: 
 

A csoportok kialakítását az óvoda tárgyi és személyi feltételei, lehetőségei, valamint a 
gyermekek korösszetétele határozza meg. Törekszünk a közel azonos életkorú gyerekeket egy 
csoportba helyezni, de nem zárjuk ki a lehetőségét vegyes, vagy részben osztott csoportok 
működésének. 

 
 

A gyermekek által behozott dolgok megőrzőben való elhelyezése: 
 

• Az óvodába behozott személyes tulajdonú játékokért, amelyek nem szükségesek a 
mindennapi óvodai neveléshez az intézmény csak szándékos károkozás esetén felel. A 
kedvenc játékaiknak, amely az otthon biztonságának egy darabkája (cumi,plüss állat, 
kis autó,stb..) az adott csoport szokásrendjének megfelelően biztosítunk helyet . 

•  A gyermekek ruháit, cipőit a folyosón és öltözőben a gyermek jelénél kérjük 
elhelyezni  

• A gyermekkerékpárokat az óvoda udvarán kijelölt gyermek kerékpár tárolókba 
hagyják lezárva! 

 
Az óvodai bejáráshoz nem szükséges dolgok behozása: 

 
• Kedvenc játékuk elkísérhetik a gyermeket az óvodába, de számoljanak a szülők azzal, 

hogy elromolhat, esetleg elveszhet, amelyért az óvoda nem tud felelősséget vállalni 
• Balesetveszélyes eszközöket lehetőség szerint ne engedjenek hozni gyermeküknek 

(szúró, vágó szerszám stb.)! 
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A gyermekek értékelésének szempontjai, rendje 
különös tekintettel a fejlődés jellemzőire óvodáskor végére: 

 
• Óvodánkban a gyermekek fejlődésének nyomon követését egyéni fejlesztési lapon 

végezzük amely mutatja a gyermek készség és képesség szintjét. 
• A fejlesztés eredményeiről évente rendszeresen tájékoztatjuk a szülőket, egyéni 

fogadó órákon, előzetes bejelentkezés alapján 
 
 

A beiskolázás óvodai feladatainak szabályai, eljárás rendje 
 

• A gyermek, ha eléri az iskolába lépéshez  szükséges fejlettséget, legkorábban abban az 
évben, amelyben betölti hatodik évét, legkésőbb, amikor nyolcadik életévét betölti 
tankötelessé válik 

• A tanköteles gyermekeket minden év februárjában megvizsgálja az óvoda orvosa és 
igazolást ad az iskola megkezdésére. 

• Az óvoda vezetője szakvéleményt tölt ki a gyermek iskolaérettségével kapcsolatban. 
• Szükség esetén kérjük a Nevelési Tanácsadó iskolaérettségi vizsgálatát. 
• Az előre megadott iskolai beiratkozás előtt az óvoda átadja a szülőnek az orvosi 

igazolást és az óvodai szakvéleményt, amellyel a szülő beíratja gyermekét a választott 
iskolába. 

 
 

A hitoktatás idejének és helyének meghatározása: 
 

A hitoktatást a Szent Márton plébánia hitoktatója végzi heti rendszerességgel minden 
csoportban a délelőtti időszakban. 

 
 

A foglalkozásról való távolmaradással kapcsolatos szabályok: 
 

• A gyermek távolmaradását a szülőnek be kell jelentenie. 
• A nevelési év alatt: 

- egészséges gyermek hiányzását indokolt esetben előzetesen az intézményvezető, 
ill. a vezető helyettes engedélyezheti, 

- három napon túli hiányzás esetén (l0 nap folyamatos igazolatlan hiányzás esetén) a 
szülő kétszeri, írásbeli felszólítása után, töröljük a gyermeket a nyilvántartásból (3-
4 éves korúak esetén). 

• Abban az évben, amikor a gyermek az ötödik életévét betölti, az óvodai nevelési év 
első napjától kezdődően kötelező számára az óvodába járás. 
 Amennyiben a gyermek egy nevelési évben 7 napnál többet mulaszt igazolatlanul, 
     az intézményvezető kétszeri írásbeli felszólítás után értesíti a jegyzőt.(5-6-7 éves 
korúak esetén) 
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A gyermekre vonatkozó védő-óvó előírások, szabályok 
 

• A gyermekek egészsége és testi épségének védelme érdekében minden óvodai dolgozó 
kötelessége a foglalkozásokkal együtt járó veszélyforrásokra, a tilos és az elvárható 
magatartásformákra a figyelmet felhívni. Az óvodai nevelési év megkezdésekor, 
óvodai tevékenységek alkalmával: kirándulások, és egyéb külön szervezett 
tevékenységek előtt felhívjuk a gyermekek figyelmét a csoportszobában található 
játékok és egyéb eszközök helyes használatára, a biztonságos közlekedésre, a helyes 
viselkedésre. Az ismertetés a gyermekek életkorának megfelelő szinten történik. Az 
ismertetés tényét, tartalmát, időpontját az adott csoport csoportnaplójában 
dokumentáljuk. 

• A szülői értekezleteken az óvodapedagógus tájékoztatást ad a védő óvó 
intézkedésekről és felhívják a szülő figyelmét, hogy játszótereken otthoni játékok 
során is hívják fel a figyelmet. a veszélyforrásokra. A rendszer akkor működhet 
hatékonyan ha mindezeket a felhívásokat a gyermeknek a szülő is közvetíti, valamint 
megfelelő viselkedésmintával látja el. 

• A szülők az óvodai játék vásárlásánál a „CE” betűszóból álló megfelelőségi jelölésű 
játékok kerüljenek a gyermekek kezébe.  

• A szülőkkel szervezett közös kirándulások előtt baleset megelőzés, balesetvédelem 
érdekében védő-óvó tájékoztatásra kerül sor a kísérő szülők számára. 

 
Az esetlegesen mégis bekövetkező baleset esetén az óvónő teendőinek sorrendisége: 
 

• Elsősegélynyújtás, sérült ellátása 
• Orvoshoz szállítás, illetve mentő értesítése (szükség szerint) az óvónő által 
• Szülő értesítése 

 
Rendszeres egészségügyi felügyelet, ellátás formái, rendje: 
 

• Az óvodába járó gyermekek egészségügyi gondozását az óvoda gyermekorvosa, 
fogorvosa és védőnője látja el. 

• Az óvodavezető rendszeres kapcsolatot tart az óvoda orvosával, fogorvosával és 
megszervezi a gyermekek rendszeres fogászati ellenőrzését. 

• Az óvoda orvosa évente megvizsgálja az óvoda összes gyermekét, és igazolást ad az 
iskolai beíratáshoz. 

• Az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat dolgozói és a védőnők évente 
többször ellenőrzik a gyermekeket az óvodai közösségben. 

• A látás, és hallásellenőrzését az óvodában évente elvégzik a szakemberek a 
nagycsoportos gyermekek körében. 

 
Az intézmény egészségvédelmi szabályai: 
 

• Az óvodákban megbetegedett, lázas gyermeket a szülőnek az értesítéstől számított 
legrövidebb időn belül haza kell vinnie Az óvónő addig is gondoskodik a gyermek 
elkülönítéséről, lázának csillapításáról, ha szükséges orvosi ellátásáról. 

• Lábadozó, gyógyszeres kezelés alatt álló gyermek az óvodát, teljes gyógyulásig nem 
látogathatja. 
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• Betegség miatti hiányzás után kérjük, ne feledkezzenek el az orvosi igazolás 

bemutatásáról, amennyiben nem betegség miatt hiányzik gyermekük, kérjük, jelezzék 
az óvónőknél a hiányzás okát és várható idejét. 

• Gyógyszert az óvodában a gyermekeknek nem adhatunk be (kivétel: orvosi igazolás 
esetén) 

• Fertőző gyermekbetegség esetén az óvodát azonnal értesíteni kell. A szülőnek a 
további megbetegedések elkerülése érdekében fokozott figyelmet kell fordítani a 
fertőtlenítésre. 

• Fejtetvesség esetén a gyermek akkor jöhet újra óvodába, ha tetű letisztítása megtörtént 
(erről védőnői igazolás szükséges) 

• Az óvoda konyháján csak egészségügyi könyvvel rendelkező személyek 
tartózkodhatnak. 

• A csoportszobában a szülők csak az engedélyezett alkalmakkor tartózkodhatnak (nyílt 
napok, ünnepélyek, szülői értekezlet…) 

• Az óvoda dolgozói továbbá ügynökök, üzletkötők, vagy más személyek az óvoda 
területén kereskedelmi tevékenységet nem folytathatnak. (kivétel az óvoda által 
szervezett vásárok alkalmával.) 

• Az óvodák helyiségeiben párt, vagy párthoz kötődő társadalmi szervezetek nem 
működhetnek. 

 
Rendkívüli esemény, bombariadó esetén szükséges teendők: 
 
Az óvoda működésében rendkívüli eseménynek kell minősíteni minden olyan előre nem 
látható eseményt, amely a nevelőmunka szokásos menetét akadályozza, illetve az óvodába 
járó gyermekeknek és dolgozóinak biztonságát és egészségét, valamint az intézmény épületét, 
felszerelését veszélyezteti. 
Rendkívüli eseménynek minősül különösen: 

• Természeti katasztrófa 
• A tűz 
• A robbanással történő fenyegetés 

A lehető legrövidebb időn belül értesíteni kell a tényről az épületben lévő valamennyi 
személyt, majd ezt követően történik meg a gyermekek mentése az óvodából a tagóvodákban 
található „Tűzriadó terv” mentési gyakorlata alapján. A tűzvédelmi felelős közreműködik az 
óvoda elhagyásának lebonyolításában. 
A gyermekcsoportoknak a veszélyeztetett épületből való kivezetéséért és a kijelölt területen 
történő gyülekezésért, valamint a várakozás alatti felügyeletért a gyermekek csoportvezető 
óvodapedagógusai a felelősek. 
A gyermekek további elhelyezését a tagóvodában kell megoldani a szülők értesítéséig. 
 
 

Fizetési kötelezettséggel kapcsolatos szabályok: 
 

• A gyermekek étkezését csak akkor tudjuk biztosítani, ha előző nap 10 óráig jelzik 
ilyen kérésüket.  Ez történhet személyesen, vagy telefonon. 

• Az étkezési térítési díjak befizetésének időpontját szíveskedjenek figyelemmel kísérni, 
és pontosan betartani! 

• Az étkezési díjakat adott hónapra kell fizetni. 
• Az igazolt hiányzások miatti különbözet visszafizetésre kerül.  

 7 



Házirend 3. változat            Szent Anna Katolikus Óvoda 
2013.                                                                   Kunszentmárton 

 
• Egy hónapnál több hátralék esetén a gyermek az óvodát csak fél napra látogathatja, ill. 

az intézményvezető köteles erről a jegyzőt értesíteni. 
• Be nem jelentett hiányzás esetén a szülő visszatérítésre nem tarthat igényt. 

 
 

A szociális és normatív kedvezmények, támogatások felosztásának elvei, a 
kérelem elbírálási rendje: 

 

• A térítési díjjal összefüggő kedvezmények 
• A törvényi előírások figyelembe vételével az ingyenes étkezési jogosultságról a 

gyermek- és ifjúságvédelmi felelős és az intézményvezető tájékoztatja az érintetteket. 
• A térítési díj mértékét a fenntartó határozza meg. Az erre vonatkozó változásokat a 

szülőnek 30 napon belül jeleznie kell a csoportban lévő óvodapedagógusnál. 
• A gyermekvédelmi kedvezményre jogosító határozatok másolatát minden év 

szeptember 15-ig kérjük leadni a gazdasági ügyintézőnek. Az óvodai térítési díj a 
törvényi előírások figyelembe vételével kerül megállapításra a szülői nyilatkozatok 
alapján. Felhívjuk a szülők figyelmét, hogy gyermekvédelmi kedvezmény 
jogosultságát megállapító határozatok lejártát követően- a kedvezmények további 
igényléséhez- újra meg kell igényelni a helyi Önkormányzat illetékesénél, és 
ismételten be kell mutatni az óvoda gazdasági ügyintézőjének. Ennek elmulasztása az 
igénybevett kedvezmény visszafizetését vonja maga után. A térítési díj befizetése a 
hónap meghatározott napján az óvodában történik. 

 
 

Délutáni összevonás szervezése: 
 
Az óvodai nevelés egész napos. 
A lecsökkent létszámú csoportok összevonásra kerülhetnek a délutáni időszakban. 
 
Az összevonás elvei: 

- normál csoportlétszámok kialakítása (minimum 15 fő, maximum 25 fő) 
- a nevelés folyamatosságának megtartása 
- nevelői állandóság biztosítása 

(A délutáni összevonásokról mindenkor tájékoztatjuk a szülőket, és írásban jelzést adunk 
arról, hogy a szülő melyik csoportban találja délután gyermekét.) 
 

 

Egyéb speciális, az intézményre vonatkozó előírások szabályai: 
 

• A napi tevékenységek során bepiszkolódó ruhák cseréje miatt kérjük, tegyenek a 
gyermek zsákjába váltó ruhát, legyen az óvodásnak tornafelszerelése, udvari öltözéke. 

• Egészségügyi okok miatt a gyermekeknek váltó cipőt kérünk, amely lehetőleg 
csúszásmentes, jól szellőző, a gyermek lábméretének megfelelő, jól tartja a lábat. 

• A ruhaneműket legyenek szívesek a gyermek óvodai jelével ellátni. 
• Édességet lehetőleg csak ünnepi alkalomkor hozzanak a gyermekek. 
• A gyermekekről felvilágosítást csak az óvónőtől kérjenek. 
• A konyhában a dolgozókon kívül senki nem tartózkodhat, a főbejáratot használják. 
• A bejárati kapun található zárat, kérjük minden esetben, szíveskedjenek ráfordítani! 
• Dohányzás az óvoda területén TILOS! 
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 „ A gyermekek nagyobb csoportjának” fogalom meghatározása a szülői szervezet jogaival 
összefüggésben: 
 
A gyermekek nagyobb csoportjának tekintjük = általában az óvodai életet érintő témák esetén 
(pl. nevelési program) az óvodában járó gyermek 80%-át. 
Speciális tevékenységet érintő témák esetén (pl. hitoktatás, logopédiai kezelés, úszásoktatás 
stb.) az érintett gyermekek csoportja. 
 
 

A gyermekek érdekében kérjük megértésüket és a házirend betartását! 
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Tájékoztatás a helyi nevelési programról, az SZMSZ-ről és a házirendről: 

 
Az intézményvezető, illetve a vezető helyettes irodájában megtalálható – az intézményvezető 
által hitelesített másolati példányban: 

o az intézmény pedagógiai programja, 
o az intézmény szervezeti és működési szabályzata, 
o az intézmény minőségirányítási programja, 
o az intézmény házirendje 

 
Ezt a szülők az intézményvezetőtől, ill. a vezető helyettestől elkérhetik. Tőlük kérhetnek 
szóbeli tájékoztatást is a dokumentumokról. 
Az óvodai beiratkozáskor a szülő kézhez kapja az óvoda házirendjét. Szülői értekezletek 
keretében rendszeresen tájékoztatjuk a szülőket pedagógiai programunkról. 
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ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 

 
 
A házirendet az óvoda nevelőtestülete fogadja el és a fenntartó jóváhagyásával válik 
érvényessé. 
A házirend érvényességét minden nevelési év kezdetén felülvizsgáljuk. 
A módosítás lehetséges indoka: jogszabályi és egyéb változások. 
A házirend módosítását kezdeményezheti: az intézmény vezetője, vezető helyettes és a szülői 
szervezet vezetője. Az intézmény vezetője 15 napon belül reagál a beadott módosítási 
javaslatokra, és a nevelő testület elé terjeszti. 
A házirend az intézmény dolgozóira és a szülőkre egyaránt érvényes. 
 

 
 

Z Á R A D É K 
 

A házirendet az intézmény nevelőtestülete megtárgyalta és elfogadta. Ezt a tényt kettő 
választott jegyzőkönyv hitelesítő aláírásával tanúsítja. 
 
 
………………………………………..    ……………………………. 
               hitelesítő        hitelesítő 
 
Dátum: 
 

Ph 
……………………………. 

intézményvezető 
 
 

A házirenddel egyetértünk: 
 
Dátum: 
 
Szülői szervezet képviselőinek aláírása (egyetértési jog gyakorlója): 
 
…………………………      ……………………………. 

SZMK elnök        SZMK elnök 
 
 
Dátum: 
 

Ph. 
 

………………………………. 
          fenntartó 

 
Csatolva a nevelőtestületi elfogadás jegyzőkönyve 
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MELLÉKLET: 

 
Kivonat a gyermeki jogokból, szülői jogokból és kötelezettségekből 
 
 
A GYERMEKEK JOGAI 
 

• A gyermeknek joga van a rendszeres óvodába járáshoz, napjait szeretetteljes, családias 
légkörben eltölteni. 

• Az óvodai étkezést igénybe venni. 
• A napi levegőzést igénybe venni. 
• Az óvodai élet minden területén aktívan bekapcsolódni, az óvoda által szervezett 

tevékenységekben részt venni, a szokások szabályok elsajátításához, készségeik, 
képességeik fejlődéséhez. 

 
 
 
A SZÜLŐK JOGAI ÉS KÖTELESSÉGEI 
 
A szülőnek joga van: 

• A gyermekét rendszeresen óvodába járatni, fejlődéséről, napi életéről tájékozódni 
• Az óvoda nyilvános ünnepségein és kirándulásain részt venni 
• A családlátogatások, elbeszélgetések, hirdetőtáblán kihelyezett információk 

segítségével az óvoda munkájáról tájékozódni. 
• Az óvoda által szervezett szolgáltatásokat igénybe venni. 
• Részt venni az SZMK munkájában 

 
 
A szülő kötelessége: 

• A felvett gyermekét rendszeresen óvodába járatni, mulasztásáról az óvodát 
tájékoztatni 

• Gyermekét tisztán, ápoltan járatni az óvodába 
• Fertőző betegségekről az óvodát tájékoztatni 
• A gyermeket érintő problémákról az óvónőt tájékoztatni. 
• A térítési díjat pontosan fizetni. 
• A házirendet betartani. 
• A családban történő változásokról az óvodát tájékoztatni, (pl. lakcím, telefonszám, 

családszerkezet.) 
• A katolikus értékrend tanításaival kapcsolatos lojalitás 
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