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Kedves Szülők! 

 

Óvodánk a Lépésről-lépésre program szerint végzi oktató-nevelő munkáját. Fejlesztő 

stratégiánkra a humánus magatartás, az egymás iránti tisztelet, a tolerancia, a közösségi 

érdekek felvállalása és megőrzése a jellemző. 

A gyermekre szabott tevékenységek a természetes kíváncsiságra, csodaérzékre, az érzékelésen 

alapuló tapasztalás élményére, felfedező és kísérletező kedvre építenek, ösztönöznek arra, 

hogy a gyermek kifejezze elképzeléseit, és a világ felfedezésében teljes személyiségével 

legyen jelen.  

A nevelőtestület által elkészített – szakértő által jóváhagyott – a Fenntartó által elfogadott 

helyi pedagógiai program nagy hangsúlyt fektet a családdal való együttműködésre, a 

családgondozásra.  

A szülők bekapcsolódása az óvoda napi tevékenységeibe a program egyik alappillére.  

Az óvoda és a család együttműködése, a derűs nyugodt óvodai légkör biztosítása és az óvodai 

nevelési feladatok zavartalan ellátása érdekében szükséges e házirend betartása. 

 

Általános tudnivalók az intézményről 

Az intézmény megnevezése:    Bajóti Hétszínvirág Óvoda 

Az intézmény székhelye:    2533 Bajót, Kossuth L. u. 69. 

Telefon és fax száma:    +36-33/449-197 

OM azonosítója:     202878 

Az intézmény e-mail címe:   ovoda@bajot.hu 

Az intézmény honlapja:   www.bajoti-hetszinvirag-ovoda.iwk.hu  

Az intézmény fenntartója:   Bajót Község Önkormányzat  

Címe:      2533 Bajót, Kossuth L. u. 147. 

Elérhetősége:  tel./fax:   +36-33/449-265 

+36-33/506-390 

e-mail cím:      polgarmesterihiv@bajot.hu 

 

Az irányító szerv neve:   Bajót Község Önkormányzat képviselő-testülete 
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Az intézmény típusa:     köznevelési intézmény, óvoda  

Az óvodai csoportok száma:    3 

Felvehető legmagasabb gyermeklétszám:  64 fő 

Az intézmény vezetője:  Bagóné Toldi Györgyi  

            Fogadó órája:  minden hónap első hétfőjén, délután 16 órától, 

előzetes bejelentkezés után 

            Az intézmény vezető-helyettese: Varga Gáborné  

Alaptevékenységeink:    óvodai nevelés 

hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű 

gyermekek óvodai nevelése 

sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai 

nevelése, ellátása 

 

A fejlesztést segítő szakemberek: 

Logopédus neve:     Pálnik Judit 

Elérhetősége:     nypsz@vnet.hu  

Telefon:     +36-33-456-733 

Utazó gyógypedagógus neve:  Karnis Mária 

Elérhetősége:     kedd és péntek délelőtt az intézményünkben 

Háziorvos neve:    dr. Szabó Péter  

Címe:      2533 Bajót, Kossuth L. u. 122/a 

Elérhetősége/tel:    +36-33/449-279 

Védőnő neve:     Krötzer Katalin 

Címe:      2533 Bajót, Kossuth L. u. 122. 

Elérhetősége:      

A családokat segítő szakemberek: 

Gyermekvédelmi felelős neve:  Varga Gáborné 

Elérhetősége:     +36-33-449-197 

Intézmény neve:    Lábatlani KUCKÓ Gyermekjóléti és Családsegítő 

Szolgálat 

Címe:      2541 Lábatlan, Zalka M.ltp.5. 

Elérhetősége/tel:    +36-33/461-091 (székhely) 

       +36-33/514-054 (telephely) 
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Címe:      2536 Nyergesújfalu, Kossuth L. u. 146. 

Kapcsolattartók neve 

Gyermekjóléti szolgálat:   Tóth Ágnes 

Családsegítő szolgálat:   Sallai Tiborné 

Kirendeltség címe:    2533 Bajót, Kossuth L. u. 84. 

Elérhetőségük:    minden hétfő 0800 – 1200 óráig  
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A Házirend tartalma 

 

 

1. A nevelési év rendje 

 

2. Az óvodai nevelés heti rendje, napirendje 

2.1. A heti rend 

2.2. A napirend 

2.3. Szolgáltatásaink 

       2.3.1.   Ingyenesen igénybe vehető szolgáltatások 

       2.3.2.   Térítés ellenében igénybe vehető szolgáltatások 

 

3. Jogok és kötelezettségek 

3.1. Gyermekek jogai 

3.2. Szülők jogai 

3.3. Szülők kötelezettségei 

 

4. Kapcsolattartás lehetőségei, együttműködés a nevelőkkel 

5. Védő – óvó előírások 

6. A gyermekek távolmaradásával kapcsolatos szabályok 

7. A szülőket terhelő fizetési kötelezettségek 

8. Az óvoda hagyományai 

9. Az óvodai elhelyezés megszűnése, a beiskolázás eljárásrendje 

9.1. Az óvodai elhelyezés megszűnése 

9.2. A beiskolázás eljárásrendje 

10. A Házirend nyilvánossága 

11. Záró rendelkezések 

Melléklet 

12. Az óvodai felvétel 

12.1. Az óvodai felvétel, átvétel eljárásrendje 

12.2. Az óvodai felvétel feltételei 

12.3. Az óvodai előjegyzéshez szükséges adatok 

12.4. Az óvodai felvétel, átvétel elbírálásának szempontjai 
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1. A nevelési év rendje 

 

Az óvoda nyitvatartási rendjét a Fenntartó és a tanév rendje határozza meg.  

• Az óvoda ötnapos heti munkarendben működik hétfőtől péntekig 700 (500)1 órától 1630 

óráig tart nyitva. 

• Az ügyelet reggel 700 (500) órától 800 óráig, délután 1530 órától 1630 óráig tart. 

• Amennyiben a Fenntartó eltérő nyitva tartást rendel el, erről a szülők 2 hónappal előbb 

írásban értesítést kapnak. 

• A nevelési év – amennyiben a minisztérium másképpen nem rendelkezik – minden év 

szeptember 1-től, a következő év augusztus 31-éig tart. Az intenzív fejlesztési szakasz 

minden év szeptember 1-től a következő év május 31-éig tart. 

• Az óvoda jelentős létszámcsökkenés esetén (nyári élet, iskolai őszi, tavaszi szünete) 

csoportösszevonással üzemelhet. 

• Télen, karácsony és újév közötti időszakban zárva tart az óvoda – előzetes szülői 

felmérés alapján. 

• Az óvoda nyári zárása (általában 4 hét) a fenntartó utasítása alapján történik, melynek 

időpontjáról minden év február 15-ig a szülőket értesítjük az elérhetőségeinken és a 

faliújságokon. 

• Az óvodapedagógusok a nevelési év során, a köznevelési törvény alapján maximum 5 

munkanapot használhatnak fel szakmai napként, melynek időpontját a nevelőtestület 

határozza meg. A zárva tartást megelőzően 7 nappal tájékoztatjuk a szülőket.  

• Rendezvények esetén a nyitvatartási időtől való eltérést az óvodavezető engedélyezi.  

• Az óvoda nyitva tartása alatt az óvodavezető, helyettese, vagy akadályoztatásuk esetén 

megbízott óvodapedagógus az intézményben tartózkodik. Elfoglaltságaikat két nappal 

előre egyeztetik, helyettesítésükről gondoskodnak.   

• Az ügyintézés 900 órától 1500 óráig történik. 

 

 

 

 

 

                                                           
1 A fenntartó döntésétől függően 
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2. Az óvodai nevelés heti rendje, napirendje 

 

2.1. A heti rend 

 

A csoportok heti és napirendjét az óvodapedagógusok határozzák meg a gyermekek 

fejlettsége, életkori sajátossága és szokásrendszere alapján. Az ismeretszerzések 

napokra történő lebontása a három csoportban eltérő, de alkalmanként összevontan 

működik – a gyermekek a délelőtt folyamán eldönthetik, melyiket választják a 

felkínált tevékenységek közül, és melyik csoportszobában. A csoportok közötti 

átjárhatóság erősíti a közösségi érzést, fokozza a segítségnyújtást nagy és kicsi 

gyermek között. (Évente két alkalommal tartjuk meg.) 

 

2.2. A napirend 

 

A napirendben a legtöbb időt a gyermekek legfontosabb tevékenysége, a játék kapja. 

Programunk alappillére a játékközpontokban szervezett és tervezett tevékenységek 

biztosítása, a játékos tanulási folyamatok felkínálása, a gyermekek egyéni fejlődési 

ütemét szem előtt tartó fejlesztés. A folyamatosság, a rugalmasság, a változatosság és 

az ésszerűség, ami a napirendünk alapját képezik.  

 

2.3. Szolgáltatásaink 

 

2.3.1. Ingyenesen igénybe vehető szolgáltatások: 

 

• a gyermekek óvodai nevelése, napközbeni ellátása 

• óvodai foglalkozásokon, tevékenységeken való részvétel, azok biztosítása, 

szervezése 

• logopédiai, dyslexia megelőző foglalkozások 

• fejlesztő, felzárkóztató foglalkozások 

• sajátos nevelési igényű gyermekek felzárkóztató foglalkozásai 

• a gyermekek rendszeres egészségügyi felügyelete, orvosi vizsgálata 
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• az óvoda létesítményeinek és eszközeinek használata a fent említett szolgáltatások 

igénybevételéhez 

• a fenntartó által biztosított és finanszírozott sporttevékenység (úszás előkészítő) 

• az óvodapedagógusok által szervezett programok (családi nap, Márton nap, szülőkkel 

közös programok, zenei koncertek stb.) 

• egyház által szervezett hitoktatás 

 

2.3.2. Térítés ellenében igénybe vehető szolgáltatások 

 

Nevelési évenként, a szülők igényei szerint szervezünk különböző szolgáltatásokat. A 

megszervezéskor kiemelt szempont a szakszerűség, az, hogy vegye figyelembe az 

óvodáskori sajátosságokat, és a napirendbe úgy épüljön bele, hogy ne terhelje meg túl a 

gyermeket (kirándulások, színházlátogatások). 

 

 

3.  Jogok és kötelezettségek 

 

3.1.  Gyermekek jogai: 

 

• a gyermeknek joga, hogy a nevelési-oktatási intézményben biztonságos, egészséges 

környezetben neveljék és oktassák, óvodai életrendjét szabadidő, pihenőidő, 

testmozgás beépítésével, sportolási, étkezési lehetőség biztosításával életkorának és 

fejlettségének megfelelően alakítsák ki 

• a gyermek személyiségét, emberi méltóságát és jogait tiszteletben kell tartani, 

védelmet kell számára biztosítani a fizikai és lelki erőszakkal szemben. A gyermek 

semmilyen körülmények között nem vethető alá testi fenyítésnek. 

• a gyermek joga, hogy képességeinek, érdeklődésének, adottságainak, nemzeti, 

etnikai hovatartozásának megfelelő nevelésben, oktatásban részesüljön 

• a gyermeknek joga van adottságának megfelelően megkülönböztetett ellátásban 

részesülni, pedagógiai szakszolgálathoz fordulni segítségért 

• a gyermeknek joga, hogy családja anyagi helyzetétől függően kedvezményes, illetve 

térítésmentes étkezésben részesüljön 
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• a gyermek joga, hogy igény szerint hit és vallásoktatásban vegyen részt 

• a gyermek joga, hogy rendszeres egészségügyi felügyeletben és ellátásban 

részesüljön 

 

3.2. Szülők jogai: 

 

• a szülőt megilleti a nevelési-oktatási intézmény szabad választásának joga 

• joga, hogy megismerje az intézmény Munkatervét, Szervezeti és Működési 

Szabályzatát, Pedagógiai programját, Házirendjét 

• joga, hogy folyamatos tájékoztatást kapjon gyermeke fejlődéséről, a gyermek 

neveléséhez tanácsokat kapjon 

• a szülő kezdeményezheti Szülői Szervezet létrehozását, részt vehet és 

közreműködhet annak tevékenységében 

 

3.3. Szülők kötelezettségei:  

 

• biztosítsa gyermeke óvodai nevelés keretében folyó iskolai életmódra való felkészítő 

foglalkozásokon való részvételét 

• megtegye a szükséges intézkedéseket gyermeke jogainak érvényesítésében 

• rendszeres kapcsolatot tartson a gyermekével foglalkozó óvodapedagógusokkal, 

fejlesztőkkel 

• megtegyen minden tőle elvárhatót gyermeke fejlődéséért 

• elősegítse gyermekének közösségbe történő beilleszkedését, az óvoda rendjének, a 

közösségi élet magatartási szabályainak elsajátítását 

• hogy megtartsa az óvoda helységei és az óvodához tartozó területek használati 

rendjét 

• erkölcsi és anyagi felelősséggel tartozik az óvodában okozott kárért 

• tiszteletben tartsa az óvoda dolgozóinak emberi jogait és méltóságát 

Minden gyermeket a szeretet, védelem és jogainak betartása illeti meg, amelyet egy szülő 

sem sérthet meg!  
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4. Kapcsolattartás lehetőségei, együttműködés a nevelőkkel 

 

A családokkal való kapcsolatépítés már a gyermek beíratásával megkezdődik.   

A család közvetlen bevonása az óvodai életbe segíti a gyermekek fejlődését, elősegíti a szoros 

kapcsolattartást, erősíti az óvoda és a szülők kommunikációját.  

Ezáltal a családok szükségleteinek, igényeinek megfelelő új minőségű kapcsolattartó formák 

működhetnek. 

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

megfelelő fórumokon aktívan részt vegyenek, ötleteikkel, javaslataikkal segítsék elő a közös 

nevelést. 

Kapcsolattartás formái: 

• szülői részvétel a napi munkában, óvodapedagógussal való egyeztetés után (nyílt 

napok) 

• ismerkedő látogatás az óvodában, „óvodakóstolgató” 

• tájékozódó jellegű találkozók, fórumok  

• meghívók küldése, plakátok, szórólapok, faliújságra kifüggesztett információk 

• kérdőívek, programismertetők 

• családlátogatások 

• reggeli leadás és délutáni gyermekátvétel ideje alatt információcsere 

• szülői értekezlet, nyílt napok munkatervben rögzítettek szerinti ütemezésben 

• fogadó órák előre egyeztetett időpontokban 

• telefonbeszélgetések sürgős ügyekben 

• tájékozódás az óvoda honlapján 

• óvodai ünnepélyeken, rendezvényeken való részvétel 

• munkadélutánok szervezése 

 

Panaszkezelés szabályai: 

• A szülő bármilyen panaszával első fokon a gyermek óvónőjéhez fordulhat.  

• Amennyiben nem sikerült megoldást találni problémájára, másodfokon az óvoda 

vezetőjét keresheti meg, aki a beérkező panaszt, észrevételt az érintettek bevonásával 

kivizsgálja.  

• A szóbeli panaszra szóban, az írásbelire írásban jelez vissza.  
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• A visszajelzés határideje 15 munkanap, kivéve, ha azonnali intézkedést igényel a 

panasz.  

• Lehetőség szerint az intézményen belül kell orvoslást keresni.  

• Ellenkező esetben a szülőnek jogában áll az ügyet tovább vinni a fenntartóhoz, aki 

kivizsgálást rendelhet el. 

 

5. Védő – óvó előírások: 

 

• A gyermekek csak felnőtt kísérettel jöhetnek, illetve távozhatnak az óvodába/-ból, 

melyről a szülőnek kell gondoskodnia. Amennyiben testvér, vagy más ismerős viszi el a 

gyermeket, úgy kérjük írásban jelezni a csoportos óvodapedagógusnak. 

• A gyermeket a szülő csak saját felelősségére engedheti el egyedül az óvodába, erről 

külön írásbeli nyilatkozatot kell tennie, melyet két tanú aláír. Az írásbeli nyilatkozatot a 

csoportos óvodapedagógusnak kell leadni. 

• Kérjük a szülőket, hogy több olyan aktuális telefonszámot adjanak meg, akik 

hazavihetik a gyermeket a szülő rendkívüli akadályoztatása esetén (valami történik a 

családban, nem tudnak jönni) ne kelljen zárás után a rendőrségen keresztül a 

gyermekvédelmi szakszolgálathoz fordulnunk. 

• Kérjük, hogy az esetleges adatváltozást (lakcím-, névváltoztatás, testvér születése, 

stb.) jelentsék be a csoportos óvodapedagógusnak. 

• Válás, különélés esetén a szülői felügyeleti jog mindaddig fennáll, míg erről 

hatósági/bírósági határozat máshogy nem rendelkezik, mindkét szülőnek kiadható a 

gyermek. 

• Érkezéskor kérjük a gyermeket az óvodapedagógusnak, (dajkának) szíveskedjenek 

személyesen átadni.  Egyébként, ha a kisgyermek valamilyen oknál fogva nem megy be a 

csoportszobába, az óvodapedagógus nem tud a gyermek jelenlétéről, így felelősséget sem 

vállal érte. Hazamenetel előtt is kérjük, jelezze a csoportszobában tartózkodó felnőttnek, 

hogy elvitte gyermekét. Felhívjuk a tisztelt szülők figyelmét, ha hazamenetkor átvette a 

gyermekét az óvónőtől, a továbbiakban már a gyermek testi épségéért a felelősség a szülőt 

terheli az épületben és az udvaron egyaránt! 
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• A gyermek a nap folyamán az óvodapedagógussal való egyeztetés alapján vihető el. 

A szülők tartsák tiszteletben a csoport napirendjét, és az óvodai élet megzavarása nélkül 

vigyék el gyermeküket. 

• A gyermekek érdekében kérjük a bejárati ajtót és a kaput minden esetben 

szíveskedjenek becsukni! Az óvoda kapuja a gyermekek biztonsága és a vagyonvédelem 

érdekében 900 órától 1245
 óráig, illetve 1300 órától 1500 óráig zárva van, az épületbe való 

bejutást kapucsengő megnyomásával kérjük jelezni.  

• Óvodán kívüli tevékenységre (élményszerzés, séta, színház, uszoda) a szülők írásbeli 

engedélyével visszük a gyermekeket. 

• Intézményünkben a tűz-és bombariadó esetén szükséges intézkedéseket a Szervezeti és 

Működési Szabályzat tartalmazza. 

• Óvodánkba járó gyermekek csak az óvodapedagógusok felügyeletével használhatják 

az óvoda helyiségeit, udvarát és felszereléseit. 

• A szülők az óvoda kiszolgáló helyiségeit (konyha, mosdó) nem használhatják. 

• Az óvodában megbetegedő, lázas gyermeket a szülőnek, az értesítéstől számított 

legrövidebb időn belül haza kell vinnie, és csak orvosi igazolással jöhet újra közösségbe. 

Az óvodapedagógusnak a szülő megérkezéséig gondoskodnia kell a gyermek 

elkülönítéséről, ha szükséges, orvosi ellátásáról. 

• Lábadozó, gyógyszeres kezelés alatt álló gyermek az óvodát teljes gyógyulásig nem 

látogathatja. 

• Intézményünkben gyógyszert, vagy egyéb készítményt nem szedhet a gyermek, ha ez 

szükséges, kérjük otthon megoldani. Kivételt képeznek a gyermek életmentő gyógyszerei 

és a krónikus betegség esetén a szakorvosi meghatalmazás alapján az előre behozott, a 

gyermek nevére szóló egyedi készítmények, eszközök. 

• Fertőző betegség esetén az óvodát azonnal értesíteni szükséges, mivel a további 

megbetegedések elkerülése érdekében fokozott figyelmet kell fordítanunk a fertőtlenítésre, 

tisztaságra. 

• Óvodánkban a védőnő éves munkaterv alapján rendszeresen figyelemmel kíséri a 

gyermekek fizikális fejlődését, évente legalább egy alkalommal az óvodaorvos 

belgyógyászati szűrést végez. A szakellátás segítségével szemészeti, fogászati szűrésre is 

sor kerülhet, melynek eredményéről, esetleges kezelés szükségességéről a szülőket azonnal 

értesítjük. 
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• A gyermekek védelme és biztonsága, a veszélyeztetettség megelőzése és 

megszüntetése érdekében az óvoda együttműködik a gyermekjóléti és családsegítő 

szolgálattal, illetve más egyéb szakszolgálatokkal.  

• Kérjük, ne hozzanak olyan eszközt az óvodába, mely balesetet okozhat. Kérjük a 

szülőket, gyermekeik ruházatát otthon ellenőrizzék. Semmilyen veszélyes tárgy (szúró, 

vágó, éles, tűzveszélyes eszköz, pénz) ne maradjon a zsebükben! 

• a gyermekek otthoni kedvenc játékát (maximum 1 db!) a csoportszobában kijelölt 

helyen tárolhatja a gyermek. Az óvodába behozott tárgyakért – értékhatártól függetlenül – 

sem anyagi, sem más jellegű felelősséget nem vállalunk. 

• a gyermekeknek a balesetvédelmi szabályok érvényesítése érdekében ékszerek 

viselése tilos! (nyaklánc, gyűrű, karkötő, lógós fülbevaló). A hosszú hajú kislányok haját 

kérjük hajgumival, csattal, hajpánttal összefogni. 

• a gyermekek születésnapját nevelési szempontból megünnepeljük, az ünnepelt 

megkínálhatja csoporttársait. Kínálásra kizárólag üzletben vásárolt, eredeti 

csomagolással ellátott, érvényes szavatossági idővel rendelkező süteményt fogad el az 

intézmény. Ebből ételmintát kell megőrizni! 

• az óvodában történő enyhébb baleset esetén(horzsolás, kék folt) a gyermeket 

elsősegélyben részesítjük. Ha úgy ítéljük meg, hogy további orvosi ellátásra van szükség – 

a szülők értesítése után – felvesszük a kapcsolatot az orvossal, esetlegesen a mentőkkel a 

kapcsolatot. Az orvosi kezelésről a szülő dönt.  

• az óvodában történő baleset esetén baleseti jegyzőkönyvet készít a munkavédelmi 

felelős az intézmény vezetőjével, majd megküldi a jogszabályban rögzítetteknek 

(kormányhivatal, munkavédelmi felügyelet, szülőnek, KIR) 

 

Sérült, vérző, eszméletlen gyermeket az óvoda egyetlen dolgozója sem szállíthatja saját 

autóján! 

 

• Az óvoda területére állatokat behozni nem lehet! 

• Az óvoda egész területén a dolgozóknak, és a szülőknek is a dohányzás és alkohol 

fogyasztása tilos! 
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A gyermek ruházata az óvodában: 

 

• jellemezze praktikusság, kényelem, tisztaság, figyelembe véve az időjárás változásait 

• szükséges az esetleges átöltözéshez tartalék ruházat (alsónemű, póló, nadrág) 

• ünnepélyek alkalmával a gyermek ruházata legyen az alkalomhoz illő 

• legyen a gyermeknek váltócipője (papucs veszélyes, mamusz egészségtelen!) 

• úszásoktatáshoz felszerelése, tornához az óvónők által meghatározott felszerelése 

• kérjük a ruhadarabokat, de különösen a cipőket apró, megkülönböztető jelzéssel ellátni 

az esetleges cserék elkerülése végett 

• a szűkös tárolási lehetőségek miatt csak a legszükségesebb ruhaneműket helyezzék el 

a gyermek jellel ellátott helyén 

• kérjük, vigyázzanak egymás személyes tárgyaira és gyermekeiket is erre neveljék 

 

6. A gyermekek távolmaradásával kapcsolatos szabályok: 

 

• A hiányzás bejelentése írásban vagy szóban/óvoda telefonján történik. Írásban a 

gyermeköltözőben az erre a célra rendszeresített nyomtatvány kitöltésével lehetséges. 

• A távolmaradást és érkezést az étel rendelése és lemondása miatt reggel 900 óráig 

jeleznie kell a szülőnek, függetlenül attól, hogy fizet-e térítési díjat, vagy sem. 

Amennyiben a hiányzásra vonatkozóan nem érkezik időben bejelentés, akkor másnap a 

hiányzást követően automatikusan kihúzzuk a gyermeket az étkezők névsorából. 

• A hiányzás után csak akkor tudunk a gyermeknek étkezést biztosítani, ha előző napon 

900 óráig a szülő jelzi az étkeztetési igényt. 

• Az étel rendelése és az étkezési térítési díj elszámolása a bejelentések szerint történik. 

 

7. A szülőket terhelő fizetési kötelezettségek: 

 

• Az óvodai nevelés – oktatás és a kiegészítő pedagógiai szolgáltatások igénybevétele a 

gyermekek számára ingyenes. 

• A szülők igényei alapján szervezett külön szolgáltatásokért és az étkezésért térítési 

díjat kell fizetni. A gyermekek napi háromszori táplálkozásának megszervezéséről az 

intézmény fenntartója gondoskodik. 
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• A térítési díj mértékét a fenntartó határozza meg. 

 

Az étkezés befizetési rendje: 

 

• A térítési díjat havonta előre készpénzben kell kifizetni. 

• A befizetések pontos dátumát időben, jól látható helyen kihirdetjük. 

• Kérjük a térítési díjak pontos, határidőre történő befizetését! 

• A térítési díj beszedéséért felelős személy: Sinkó Zoltánné konyhai dolgozó  

• A befizetés időpontja: minden hónap 12-15-ig az óvodában a délelőtti órákban 

 

8. Az óvoda hagyományai  

 

A nevelőtestület feladata, hogy a meglévő hagyományok ápolásán túl újabb hagyományokat 

teremtsen, majd gondoskodjon az újonnan teremtett hagyományok ápolásáról, átadásáról.  

• gyermekek születésnapjának megünneplése a csoportokban 

• nagyobbak szüreti felvonulása 

• Márton napi rendezvény 

• őszi, tavaszi közös kirándulások a szülőkkel, iskolásokkal 

• idősek napja (felkérésre) 

• Luca napi búzaültetés 

• Mikulás 

• Karácsony 

• Falukarácsony 

•   farsangi mulatság, „farsang farka” 

•   anyák napi köszöntés 

•   gyermeknapi vetélkedés 

•   családi nap 

•   nagyobbaknak program- és játékszervezés 

•   nagyok kirándulása 

•   falunap 
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Hagyományok teremtése, ápolása: 

 

Jeles napok:  Állatok napja 

           Egészséghét 

           Mesekultúra napja 

           Magyar költészet napja 

           Cigányság napja 

           Föld napja  

  Víz napja 

  Madarak és fák napja 

   Májusfa állítása 

   Pünkösdi királyság 

 

9. Az óvodai elhelyezés megszűnése, a beiskolázás eljárásrendje 

 

9.1.Az óvodai elhelyezés megszűnése 

 

Az óvodai elhelyezés a következő esetekben szűnik meg:  

• amennyiben a gyermeket másik óvoda átvette, és a szükséges írásbeli igazolást a szülő 

benyújtotta  

• gyermeket felvették az iskolába  

• fizetési hátralék miatt - szülő eredménytelen felszólítása, gyermek szociális 

helyzetének vizsgálata után - az óvodavezető megszüntette  

• nem vették fel az iskolába abban az évben, amelyben a hetedik évét betölti, és nem 

rendelkezik szakértői véleménnyel  

• jogszabályban meghatározottnál többet van igazolatlanul távol az óvodából, és a szülő 

nem reagál az írásbeli figyelmeztetésre (kivételt képez az a gyermek, aki tanköteles, illetve 

aki hátrányos helyzetű)  
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9.2. A beiskolázás eljárásrendje 

 

A gyermek utoljára abban az évben kezdhet óvodai nevelési évet, amelyben a 7. életévét 

betölti. Abban az évben, amelyben a 7. életévét betölti, akkor kezdhet újabb nevelési évet az 

óvodában, ha augusztus 31 után született és a Pedagógiai Szakszolgálat, vagy a Szakértői és 

Rehabilitációs Bizottság javasolja, hogy még egy nevelési évet maradjon az óvodában.  

Ilyen javaslatot a szülő kérésére és a nevelőtestület egyetértésével tehet.  

A Ktv. 24. § - a szerint a tanköteles korú gyermekek felvétele kötelező.  

A tankötelezettség a Köznevelési törvényben leírtak szerint értelmezendő.  

A tankötelezettség minden gyermekre érvényes. A gyermek megfelelő fejlettsége esetén 

legkorábban attól a naptári évtől válik tankötelessé, amelyben a hatodik életévét augusztus 31-

ig betölti. 

 

10. A Házirend nyilvánossága 

 

A szülők az első nevelési napon aláírásukkal igazolják, hogy a házirend példányát 

megismerték, és magukra nézve kötelezőként tekintik. 

Jelen dokumentum nyilvános, megtalálható az óvoda hirdetőtábláján és az óvoda honlapján:  

 

www.bajoti-hetszinvirag-ovoda.iwk.hu 

 

11. Záró rendelkezések 

 

A Házirend hatálya kiterjed: az intézménybe járó gyermekekre, szülőkre, az 

intézmény valamennyi alkalmazottjára, valamint azokra, akik a gyermekek törvényes 

képviselőiként jogokat gyakorolnak. 

A Házirend jogszabályi alapjai:  1993. évi LXXIX. törvény a 

közoktatásról, 

11/1994.(VI.8) MKM rendelet a nevelési-

oktatási intézmények működéséről 

1991. évi LXIV tv. a Gyermeki jogokról 

1997. évi XXXI. tv. a gyermekek 

védelméről és a gyámügyi igazgatásról 
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Időbeli hatálya:  a kihirdetés napján lép hatályba és 

határozatlan időre szól 

Felülvizsgálata:   évenként, illetve a jogszabályváltozásnak 

megfelelően 

Módosítása:   új törvényi módosítások, új rendeletek 

Javaslatot tehet a módosításra: óvoda nevelőtestület legalább 30%-a kéri 

 Szülői Szervezet legalább 30%-a kéri  

Jelen Házirendet készítette:    a nevelőtestület 

 

Véleményezte a nevelőtestület nevében:       ………………………………………………… 

 

Szülői Szervezet nevében elfogadta:    ………………………………………………… 

 

Jóváhagyta az óvoda vezetője:                ….……………………………………………… 

 

Érvényesség a kihirdetés napjától.                 

 

Bajót, 2017. 09. 01.  

 

A Házirend jogforrás, melynek megsértése jogsértés! 
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1. sz. melléklet 

12. Az óvodai felvétel 

 

12.1. Az óvodai felvétel, átvétel rendje 

 

20/ 2012. EMMI rendelet 20., 50. § ; Nkt. ágazati törvény 49. §  

Az óvodai felvétel, átvétel jelentkezés alapján történik.   

A jelentkezés módjának, határidejének közzététele a helyi Önkormányzat hirdetménye alapján 

történik, általában az áprilisi hónap végén. 

Az intézmény illetékességi köre, működési területe a közoktatási feladatok tekintetében: 

elsősorban Bajót Község közigazgatási területe, szabad kapacitás esetén Komárom-Esztergom 

megye közigazgatási területe. 

A szülő gyermeke óvodai felvételét, átvételét bármikor kérheti. 

Az újonnan jelentkező gyermek fogadása az óvodai nevelési évben folyamatosan történik.   

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

illetőleg ahol a szülője dolgozik.  

Az óvodai felvételről, átvételről az óvoda vezetője dönt.  

Az óvodai felvételi, átvételi kérelem elbírálásáról a szülőt, az előző óvoda vezetőjét és a 

lakhely szerinti illetékes jegyzőt értesíteni kell. 

 

12.2. Az óvodai felvétel feltételei 

 

Óvodába az a gyermek vehető fel, aki orvos által igazoltan egészséges és a harmadik életévét 

betöltötte.  

Amennyiben az összes felvételi kérelem kielégítésre került, felvehető az a gyermek is, aki fél 

éven belül tölti be harmadik életévét.  

Amikor a gyermek eléri az óvodaköteles kort, napi 4 órát köteles óvodai nevelésben részt 

venni. 2015. szeptember 1. napjától minden 3 évet betöltött gyermek számára kötelező az 

óvodába járás. 
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Kötelező felvenni azokat a gyermekeket is, akik: 

 

- betöltötték az 3. életévüket  

- hátrányos, illetve halmozottan hátrányos helyzetűek 

- a szülő valamilyen fogyatékkal él 

- számára a pedagógiai szakszolgálat az intézményt jelölte ki 

- sajátos nevelési igényeinek biztosítását az intézmény Alapító okirata tartalmazza.  

 

Amennyiben a felvételt a Gyámhatóság kezdeményezte, a határozatot a szülő számára is meg 

kell küldeni.  

Ha az óvodába jelentkezők száma meghaladja a felvehető gyermekek számát, az óvodavezető 

bizottságot szervez, amely javaslatot tesz a felvételre.  

A kijelölt óvoda a gyermek felvételét csak helyhiány miatt tagadhatja meg.  

Az óvodába felvett gyermekek csoportba való beosztásáról az óvodavezető dönt, a szülők és 

az óvodai nevelők véleményének figyelembe vételével.  

Külföldi gyermek akkor vehető fel, ha a gyermek érvényes tartózkodási engedéllyel 

rendelkezik.  

Ha szülő nem tudja igazolni tartózkodási jogcímüket, akkor a Térítési díj és tandíjfizetési 

szabályzat szerint kell eljárni.  

Más intézményből átvett gyermek felvétele az előző óvoda „Értesítés Óvodaváltásról” szóló 

tanügy igazgatási irat bemutatása után történhet. 

Az óvodába felvett gyermekeket az intézmény vezetőjének be kell jelentenie a KIR – be, 

oktatási azonosítót kell igényelnie számukra.  

 

229/2012. Korm. rendelet 

 

12.3. Az óvodai előjegyzéshez szükséges adatok 

 

Beiratkozáskor az alábbi dokumentumokat, adatokat kérjük a szülőtől: 

• gyermek születési anyakönyvi kivonatát 

• lakcímkártyát 

• TAJ kártyát 
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• személyi számát 

• a szülők, családtagok elérhetőségét (telefonszámok)  

  

12.4. Az óvodai felvétel, átvétel elbírálásának szempontjai 

 

Beiratkozáskor a szülőket tájékoztatjuk gyermekeik óvodai csoportba történő beosztásáról. 

Szakértői Bizottsági szakvéleménnyel rendelkező sajátos nevelési igényű gyermekek 

csoportba sorolása az óvodavezető kompetenciája, de kikéri a tantestület véleményét is. 

Amennyiben a személyi feltételekben változás történik, egyéb nyomós indok áll fenn (akár 

nevelési év közben), a gyermekcsoportok érdekében év közben is sor kerülhet az 

óvodapedagógusok más csoportba történő beosztására. 
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