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Köszöntő 

 
Kedves Szülők! 
 
Örömmel tölt el minket, hogy részt vehetünk gyermekük nevelésében. Reméljük, hogy a kö-

zös feladat mindvégig kölcsönös tiszteletre és bizalomra fog épülni.  
Az eredményesség szempontjából fontos, hogy megismerjék az óvoda életét meghatározó 

legfontosabb szabályokat, szokásokat. Kérjük ezért, hogy figyelmesen olvassák él és tartsák 
be az intézményünk Házirendjében foglaltakat. 

 
A Miskolci Százszorszép Óvoda vezetősége 

 

A házirend szabályai kötelezőek az intézménnyel jogviszonyban álló́ minden személyre, 
a gyermekekre, a gyermekek szüleire és hozzátartozóira, a pedagógusokra és más al-
kalmazottakra egyaránt.  
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A házirend jogszabályi háttere 
 

� A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 
 

� 2012. évi CXXIV. törvény a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 
módosításáról 

 
� 363/2012. (XII. 17.) Kormányrendelet az Óvodai Nevelés Országos Alapprogramjáról 

 
� A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasz-

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

� 2012. évi Munka Törvénykönyve 
 

� 2012. évi II. törvény (Szabs.tv.38. § (1) bekezdés a szabálysértésekről, a szabály-
sértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről 

 
� Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011. (XII. 31.) 

Korm. rendelet 
 

� A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 
370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 

 
� 1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról. 2015. 

évi LXIII. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. 
évi XXXI. törvénynek az ingyenes bölcsődei és óvodai gyermekétkeztetés kiterjeszté-
se érdekében történő módosításáról 

 
� A 2009. július 31-től hatályos, módosított pedagógus-továbbképzésekről szóló 

277/1997. (XII. 22.) Kormányrendelet 
 

� 193/2003. (XI.26.) Kormányrendelet a költségvetési szervek belső ellenőrzéséről 
 

� Az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi 
CXXV. törvény 

 
� 1991. évi LXIV törvény a gyermekek jogairól 

 
� 26/1997. /IX.3./ NM rendelet az iskola-egészségügy ellátásról 

 
� 38/2011. (X. 5.) NGM rendelet a gyermekjátékok biztonságáról 
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� Az intézmény Alapító Okirata 
 
 
A 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről egységes, fenntartótól független külső 
értékelési rendszer (pedagógiai- szakmai ellenőrzés –tanfelügyelet) működtetését írja elő. Az 
óvoda házirendje a hatályos törvényi szabályozás alapján gyermek óvodai életrendjével 
kapcsolatos rendelkezéseket rögzíti. 
 

• A házirendet az intézmény nevelőtestületének elfogadó véleményezését követően, il-
letve módosításakor a szülői szervezet véleményezési jogot gyakorol. 

 
A fenntartóra háruló többletkötelezettség esetén a fenntartó egyetértését be kell szerezni. 
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Általános tudnivalók   

Az intézmény neve: Miskolci Százszorszép Óvoda 
OM: 028576 
Székhelye: 3530 Miskolc, Serház u. 1. 
Telefonszáma: 46/412-965 

E-mail címe:  serhaz@szazszorszepovi.t-online-hu 
Weboldal: www.szazszorszepovi.com 
 
Tagintézmények: 
 
Miskolci Százszorszép Óvoda Bársony János úti Tagóvodája 
 
Címe: 3530 Miskolc, Bársony J. u. 27. 
Telefonszáma: 46/509-856  
E-mail címe:  ovodabarsony@gmail.com 
 
Miskolci Százszorszép Óvoda Tündérkert tagóvodája 
Címe: 3531 Miskolc, Aba utca 49. 
Telefonszáma: 46/427-440  
E-mail címe: ovi@abaovi.t-online.hu 
 
Az óvoda fenntartója:   Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata 

3530 Miskolc, Városház tér 8. 
 
Az óvoda vezetőjének, vezető helyetteseinek, a tagintézmények vezetőjének, valamint gyer-
mekvédelmi felelősének neve, elérhetősége a bejárati ajtókon, a fogadóórák időpontja a cso-
portok üzenőtábláján megtalálható. 
 
A Pedagógiai Szakszolgálat logopédusának fogadóórája a foglalkoztató ajtaján található. 
 
A házirend célja, feladata 
 
A házirendben foglalt előírások célja, hogy biztosítsák az óvoda törvényes működését, a 
nevelés és oktatás zavartalan megvalósítását, valamint a gyermekek közösségi életének 
megszervezését. 
 
A 20/ 2012. (VIII.31.) EMMI rendelet szerint a házirendet nyilvánosságra kell hozni, és 
beiratkozáskor át kell adni a szülőnek, illetve érdemi változás esetén kötelező tájékoztatni 
az érintetteket. 
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Az óvodai felvétel, átvétel eljárásrendje 

 
Az óvodai felvétel, óvodai jogviszony keletkezése és megszűnése 20/2012. (VIII.31.) 
EMMI rendelet alapján: 
 
1. A szülő az óvodai nevelésben történő részvételre jogszabály alapján kötelezett gyermekét 

köteles beíratni az önkormányzat által közzétett közleményben vagy hirdetményben meg-
határozott időpontban. A napi négy órában óvodai nevelésre kötelezett gyermek szülője, 
amennyiben gyermeke az óvodakötelezettségét külföldön teljesíti, köteles arról a beirat-
kozás idejének utolsó határnapját követő tizenöt napon belül írásban értesíteni a gyermek 
lakóhelye, annak hiányában tartózkodási helye szerint illetékes jegyzőt. 

 
2. Az óvodai beiratkozáskor be kell mutatni a gyermek személyazonosítására alkalmas, a 

gyermek nevére kiállított személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolványt, 
továbbá a szülő személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolványát. 

3. Az óvoda vezetője az óvodai felvételi, átvételi kérelem elbírálásáról, a döntést megalapo-
zó indokolással, a fellebbezésre vonatkozó tájékoztatással értesíti a szülőt, továbbá az 
óvodai nevelésre kötelezett gyermek felvétele, átvétele esetén indokolás nélkül értesíti az 
előző óvoda vezetőjét is. 

4. A kötelező felvételt biztosító óvoda vezetője az Nkt. 45. § (10) bekezdése szerint megkül-
dött nyilvántartás alapján értesíti a gyermek lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási he-
lye szerint illetékes települési önkormányzat jegyzőjét, ha a gyermeket az óvodába nem 
íratták be. 

5. Az óvoda vezetője értesíti a gyermek lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye sze-
rint illetékes települési önkormányzat jegyzőjét, ha olyan gyermeket vett fel vagy vett át, 
akinek lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye nem a nevelési-oktatási intézmény 
felvételi körzetében van. 

6. Az óvodába felvett gyermeket az óvoda nyilvántartja. Ha a gyermek óvodát változtat, 
további nyilvántartása az átadó óvoda értesítése alapján az átvevő óvoda feladata. Az 
óvoda törli az óvodába felvettek nyilvántartásából azt a gyermeket, akinek óvodai jogvi-
szonya a (2) bekezdés szerint megszűnt. 

 
 
Óvodakötelezettség, óvodai nevelésre való jogosultság  
 
Óvodakötelezettség 
 
2015. szeptember elsejétől abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a gyermek betölti 
a harmadik életévét, napi négy órában kötelező részt venni az óvodai nevelésben.  
 
Jogosultság 
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A jogosultság a kötelezettség szabályaiból eredően azt jelenti, hogy az a szülő, akinek a 
gyermeke augusztus 31-e után tölti be a harmadik életévét, mérlegelhet annak tekintetében, 
hogy beíratja-e a gyermekét a már folyó nevelési évben az óvodába. Azok a gyermekek is 
jogosultak részt venni az óvodai nevelésben – szabad férőhely esetén –, akik a jogviszony 
megkezdésére kapott naptól számítva hat hónapon belül töltik be a harmadik életévüket. Eh-
hez az Nkt. 8. § (1) bekezdés ad felhatalmazást. 
 
A gyermekkel szemben támasztott kötelezettség, illetve a számára biztosított jogosultság, 
valamint az Nkt. 8. § (1) bekezdésben kimondott szabály összefüggésében a települési ön-
kormányzatoknak továbbra is tervezniük kell mind az óvodaköteles, mind az óvodai nevelésre 
jogosult gyermekek – ez utóbbiakban igény szerinti – óvodai ellátását. (Az Nkt. 8. § 
 
(1) bekezdés értelmében az óvoda intézménye a gyermek hároméves korától a tankötelezett-
ség kezdetéig nevelő intézmény.) 
 
Felmentés az óvodai nevelés alól 
A felmentés új szabályaival a cél, hogy: 
 

- minden gyermek a számára legkedvezőbb fejlődési utat járhassa be, a családi nevelést 
kiegészítve, ahogy arról a 2012-ben módosított Óvodai nevelés országos alapprogram-
ja is rendelkezik, illetve, hogy 

 
- a gyermek szükség esetén mentesülhessen a mindennapi óvodába járás alól, továbbá 

 
- a felesleges eljárásokból eredő teher megszűnjön. 

 
• A felmentés a 3, illetve a 4 éves gyermekeket érintheti abban az esetben, ha a szülő az 

erre vonatkozó kérelmét indokolással önkormányzati fenntartású óvoda esetében a 
gyermek lakóhelye, annak hiányában tartózkodási helye szerint illetékes jegyző részé-
re benyújtja döntésre. A jegyző a döntését a gyermek lakóhelye, annak hiányában tar-
tózkodási helye szerint kijelölt (körzetes) óvoda vezetője és a gyermeket gondozó vé-
dőnő egyetértésével hozhatja meg. 

 
• Öt éves kortól a gyermek, napi négy órában köteles óvodai nevelésben részt venni. ( öt 

éves kortól nincs felmentési lehetőség!). 
 
Mely esetekben nem kell a felmentési eljárást kezdeményezni? 
 
1. A család életmódja miatt a gyermek más tartózkodási hellyel rendelkezik 
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Ebben az esetben köznevelési törvényben foglaltak alapján kell eljárni, amelynek értelmében 
a gyermeket elsősorban abba az óvodába kell felvenni, átvenni, amelynek körzetében lakik, 
vagy ahol szülője dolgozik. A felvételről, átvételről az óvoda vezetője dönt. Ha a jelentkezők 
száma meghaladja a felvehető gyermekek számát, az óvodavezető, amennyiben az óvoda 
fenntartója több óvodát tart fenn, az óvoda fenntartója köteles bizottságot szervezni és az 
aránytalan teherre figyelemmel javaslatot tenni a gyermek óvodai nevelésben való elhelyezé-
sére. 
 
2. A család külföldi szolgálata, munkavállalása miatt a gyermek is külföldön él 
 
Ezen esetben a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 20. § (2) bekezdés szerint kell eljárni, 
vagyis, ha szülő a beiratkozás idejének utolsó határnapját követő tizenöt napon belül bejelenti 
az óvodaköteles gyermek lakóhelye, annak hiányában tartózkodási helye szerint illetékes 
jegyzőnek, hogy a gyermeke külföldön teljesíti az óvodakötelezettségét, úgy nincs szükség a 
felmentési eljárás kezdeményezésére. A szabályozás ugyanitt azokra a Magyarországon már 
óvodai jogviszonyt létesített gyermekek esetére is kitér, akik családi okok miatt várhatóan 
külföldön fogják teljesíteni a további óvodakötelezettségüket is. Ebben az esetben a szülő 
ennek várható idejéről a gyermeke lakóhelye, annak hiányában tartózkodási helye szerint 
illetékes jegyzőt kell, hogy előzetesen értesítse. Ez utóbbival összefüggésben megszűnik an-
nak az óvodaköteles gyermeknek az óvodai jogviszonya, aki óvodakötelezettségét külföldön 
teljesíti. Ennek határnapja a tanköteles kor elérésének időpontja. 
 
3. A gyermek mindennapi óvodába járása tartós betegsége miatt nem valósulhat meg 
 
Ebben az esetben is szükségtelen a felmentési eljárás kezdeményezése, tekintettel arra, hogy a 
beteg, köztük a tartós beteg gyermekek távollétét is igazoltnak kell tekintetni, ha az a mulasz-
tási szabályok alkalmazásában orvosi igazolással alátámasztott. 
 
4. A család vallási, világnézeti meggyőződésből dönt a felmentési kérelem mellett 
 
A köznevelési törvény felhatalmazására figyelemmel a szülő gyermeke adottságainak, képes-
ségeinek, érdeklődésének megfelelően, saját vallási, világnézeti meggyőződésére, nemzetisé-
gi hovatartozására tekintettel szabadon választhat óvodát. 
 
5. Ha a pedagógiai szakszolgálati intézmények működéséről szóló 15/2013. (II. 26.) EMMI 
rendelet felhatalmazásával a szakértői bizottság szakértői véleménye kimondja, hogy a gyer-
mek nem kapcsolódhat be az óvodai nevelésbe, úgy a gyermek a számára legmegfelelőbb 
speciális fejlesztés folyamatában fejlődhet és nem az óvodai nevelés keretein belüli ellátás-
ban. Ilyen módon ez esetben sem terhelt a szülő a felmentési eljárással. 
 
6. Akkor sem terheli a szülőt a felmentési eljárás, ha a gyermekét hároméves korától annak az 
évnek az augusztus 31. napjáig, amikor az ötödik életévét betölti, családi napközibe íratja. A 
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gyermek szülője, törvényes képviselője ez esetben mentesül a gyermek óvodai beíratásának 
kötelezettsége alól. Megjegyzendő, hogy a családi napközi fenntartója minden év április 30-ig 
tájékoztatást köteles küldeni a gyermek lakóhelye, annak hiányában tartózkodási helye szerint 
illetékes települési önkormányzat jegyzője számára a családi napköziben ellátott, harmadik 
életévüket már betöltött, de ötödik életévüket még be nem töltött gyermekekről. Erről a 
15/1998. (IV. 30.) NM rendelet 50. § (2) bekezdés rendelkezik. 
 
Itt megjegyzendő, hogy a 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet 36. § (2a) bekezdés alapján a böl-
csőde vezetője is köteles tájékoztatást küldeni a gyermek lakóhelye, annak hiányában tartóz-
kodási helye szerint illetékes települési önkormányzat jegyzője számára arról, hogy olyan 
harmadik életévét betöltött gyermeket nevel tovább, aki testi vagy szellemi fejlettségi szintje 
alapján még nem érett az óvodai nevelésre és óvodai jelentkezését a bölcsőde orvosa nem 
javasolja. A gyermek szülője, törvényes képviselője ez esetben mentesül a gyermek óvodai 
beíratásának kötelezettsége alól. 
 
A települési önkormányzat jegyzője mind a bölcsőde vezetője, mind a családi napközi fenn-
tartója tájékoztatását meg kell, hogy küldje minden év május 15-éig a gyermek lakóhelye, 
annak hiányában tartózkodási helye szerint illetékes kötelező felvételt biztosító óvoda vezető-
je részére. 
 
A nem óvodai nevelésben, hanem korai fejlesztésben részesülő gyermekekről a jegyző a 
szakértői bizottság által a részére megküldött szakvéleményben foglaltak alapján kell, hogy 
értesüljön külön jogszabály alapján. (A pedagógiai szakszolgálati intézmények működéséről 
szóló 15/2013. (II. 26.) EMMI rendelet 8.) 
 
A 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet értelmében a felmentés nemcsak a beiratkozási időhöz 
kötötten, hanem a nevelési év közben is kezdeményezhető, illetve a fennálló felmentés meg-
szakítható, összhangban az Nkt. 49. § (1) bekezdésében foglaltakkal. Eszerint ugyanis a szülő 
a gyermeke óvodai felvételét, átvételét bármikor kérheti, a gyermekek felvétele a nevelési 
évben folyamatos. 
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A nevelési év rendje 

 

A nevelési év szeptember 1-től augusztus 31-ig tart. Az intenzív nevelési-fejlesztési szakasz 
szeptember 1-től május 31-ig, a nyári élet (amikor már nincsenek tervezett, szervezett, irányí-
tott foglalkozások) június 1-től augusztus 31-ig. 
 
Az óvoda nagytakarítás és karbantartás miatt a nyári időszakban 4-5 hétre bezár. Ez alatt az 
időszak alatt, ha a szülő nem tud gondoskodni gyermeke napközbeni ellátásáról, Miskolc Me-
gyei Jogú Város Jegyzője által kijelölt ügyeletes óvoda fogadja a gyermekeket. 
 
Az óvoda nyári zárva tartásáról legkésőbb február 15-ig a szülőket az intézmény tájékoztatja. 
A zárva tartás pontos időpontjáról és a gyermekek fogadására kijelölt óvodáról az óvoda hon-
lapján lévő különös közzétételi listán, illetve a csoportok üzenő tábláján értesítjük a szülőket. 
 
A nyári zárás ideje alatt szerdai napokon hivatalos ügyintézés céljából ügyeletet tartunk 8:00-
tól 12:00-ig. 
 
A karácsony és újév közötti időszakban szükség esetén a fenntartó által kijelölt intézményben 
biztosítanak ügyeletet a gyermekek számára. 
 
Évente maximum 5 munkanapot vesz igénybe az óvoda dolgozóinak az óvodát érintő szakmai 
és működési kérdéseinek közös megbeszélése, melyre a köznevelési törvény nevelésnélküli 
munkanapot engedélyez. A nevelés nélküli munkanapokról legalább hét nappal a zárva tartást 
megelőzően a szülőket tájékoztatni kell. 
 
Ilyenkor az óvoda zárva tart. Igény esetén, a három óvoda közül egy óvoda gondoskodik a 
gyermekek napközbeni ellátásáról. A nevelés nélküli munkanap pontos idejéről a csoportok 
üzenő tábláján tájékoztatjuk a szülőket. 
 
Létszámcsökkenés esetén takarékossági és szervezési szempontok alapján csoportok összevo-
nására kerülhet sor. 
  
Az ünnepek miatti munkarendben bekövetkezett változásokról időben, 7 munkanappal koráb-
ban a szülők értesítést kapnak. 
 
Rendkívüli szünet elrendelésére a fenntartó engedélyével egészségügyi okokból, természeti-, 
vagy más katasztrófa esetén kerülhet sor. 
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Az óvodák nyitva tartása 

 
hétfő – péntek: reggel 07.00 órától – délután 17.00 óráig 

 
A szülők igényei szerint reggel 6.30 – 7.00 és délután 17.00-17.30 között ügyeletet biztosí-
tunk.  
Az ügyelet helye: 

- a Százszorszép Óvodában az 1. és a 2. csoport,  
- a Bársony János úti Tagóvodában a foglalkoztató szoba, 
- a Tündérkert Tagóvodában az 5. és a 6. csoport. 

Az ügyeletes csoportba a szülők kísérik a gyermekeket, ahol átadják az ügyeletes óvodapeda-
gógusnak. 
 
A gyermekek és az óvoda vagyonvédelme érdekében az óvoda ajtaját 8.45-12.30 és 13.00-
15.30 között zárva tartjuk, bejöveteli szándékukat csengővel jelezhetik. 
 

A gyermekek érkezése és távozása 

 
Kérjük, hogy lehetőleg reggel legkésőbb 830-ig érkezzenek meg a gyermekekkel, hogy legyen 
idejük kényelmesen, kulturáltan megreggelizni, és kijátszani magukat, mielőtt megkezdődnek 
a pedagógusok által kezdeményezett, játékba ágyazott tevékenységek. 
 
Ha ebéd után szeretnék hazavinni a gyermeket, akkor azt 1230-1300 között tegyék meg, hogy a 
többi gyermeket ne zavarják a pihenésben. A délutáni uzsonna 1530-ig tart. Ha közben jönnek 
a gyermekekért, kérjük, várják meg, hogy a gyermekek bent a csoportban, asztalnál ülve fo-
gyaszthassák el az uzsonnát, és ne kérjék az óvónőtől, hogy hozza ki a folyosóra. Ezt a kultu-
rált viselkedésről vallott elveink, és a tisztaság megőrzése érdekében, a közös nevelési elvein-
ket szem előtt tartva kérjük, hogy tartsák be. 
 
Az óvoda dolgozói csak azokért a gyermekekért felelősek, akiket az óvónő átvett a szülőktől. 
A gyermekeket csak a szülőknek adjuk ki, egyéb esetekben a szülőktől írásos meghatalmazást 
kérünk. A családban bekövetkező válás esetén bírósági, vagy gyámhatósági határozatban fog-
laltak szerint adjuk ki a gyermeket. Ennek hiányában kötelesek vagyunk mindkét szülő szá-
mára a szülői jogokat biztosítani. A gyermekek biztonsága érdekében, az óvodást a 16 év alat-
ti testvérnek, hozzátartozónak nem adjuk át. A gyermeket csak annak a szülőnek (hozzátarto-
zónak) adjuk ki, aki nem veszélyezteti a gyermek testi épségét.  
 
Az óvoda zárása után itt maradt kisgyermek szüleit megpróbáljuk telefonon elérni. A zárást 
követően fél óra elteltével tömegközlekedési eszközzel a CSALÁDOK és GYERMEKEK 

ÁTMENETI OTTHONÁBA 3515 Miskolc, Egyetem u. 1.- viszi el két óvodapedagógus. A gyer-
mek hollétéről a bejárati ajtón tájékoztatjuk a szülőt. Az óvoda ebben az esetben felveszi a 
kapcsolatot Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Intézménnyel. 
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A gyermek egészséges fejlődése érdekében javasoljuk, hogy napi 10 óránál többet ne tartóz-
kodjon az intézményben. 
 
Amikor a szülő megérkezik gyermekéért az óvodába, és az óvodapedagógus átadja a gyerme-
ket a szülőnek, a továbbiakban a gyermekért felelősséget nem vállalunk. Kérjük a kedves szü-
lőket, hogy az intézményből minél rövidebb idő alatt távozzanak a zavartalan működés ér-
dekben. 
 
A szülő köteles lakcímében, elérhetőségében történő változást a gyermek érdekében bejelen-
teni a csoport óvónőinek. 
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Az óvoda napirendje 

 
Az időpontok rugalmasak, korcsoportonként 10-15 perces eltérések lehetségesek, illetve az 
évszakhoz, időjáráshoz igazodva változhatnak. 

Napirend 
 

Időpont Tevékenységek 
7.00- 8.15 óráig Szabad játék, készségfejlesztés a csoportban 
8.00- 9.00-ig Folyamatos, részben folyamatos, közös tízórai 
9.00- 10.30-ig Szabad játék, komplex tanulási folyamat kötetlen, 

 kötelező formában, mindennapos mozgás 
 lehetősége 

10.30- 12.00-ig Mindennapos mozgás, játék az udvaron, séta, 
 megfigyelések végzése 

12.00- 13.00-ig Tisztálkodás, készülődés az ebédhez, ebéd, 
13.00- 15.00-ig Készülődés a pihenéshez, pihenés 
15.00- 17.00-ig Uzsonna, szabadon választott tevékenység, játék 

 
A délelőtti angol nyelvű foglalkozások és néptánc foglalkozások eltérő időpontban kezdőd-
hetnek. Kérjük a szülőket, ezekről érdeklődjenek a csoportos óvónőknél. 
A délelőtt folyamán kerül sor a logopédiai foglalkozásokra. Ezen kívül általában délelőttre 
szervezzük az úszást, a korcsolyázást, a labdarúgást, illetve a kirándulásokat, sétákat. 
 
− Szülői igények esetén különféle szolgáltatásokat biztosítunk: 

 
- Bábszínház, 
- Kirándulások bérelt busszal, vagy egyéb közlekedési eszközzel. 

 
− Kiscsoportban elsősorban a beilleszkedés, a szokások, szabályok megismerése, alkalmaz-

kodó készség alakítása a fő célunk. Az alább felsoroltakat a 4. életévüket betöltött gyer-
mekeknek ajánljuk. 

 
- Játékos úszásoktatás, 
- Játékos korcsolya oktatás, 
- Játékos ismerkedés az angol nyelvvel, 
- Zeneovi, gyermektorna, judo, sakk, gyermektánc, gyermekjóga. 
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A gyermek, egészségének biztonságának védelmével kapcsolatos feladatok a 20/2012. (VIII.31.) 

EMMI rendelet alapján 

 
A nevelési-oktatási intézmény feladatai a gyermek egészségfejlesztésével összefüggésben: 

 
1. A teljes körű egészségfejlesztés célja, hogy a nevelési-oktatási intézményben eltöltött 
időben minden gyermek részesüljön a teljes testi-lelki jóllétét, egészségét, egészségi álla-
potát hatékonyan fejlesztő, rendszerszerűen működő egészségfejlesztő tevékenységekben. 

 
2. A nevelési-oktatási intézmény működtetésének feladata az, hogy a gyermek egészségi 
állapotának kedvező irányú változását idézze elő. 

 
3. Kiemelt figyelmet kell fordítani a gyermek biztonsághoz való jogai alapján a teljes körű 
egészségfejlesztéssel összefüggő feladatokra, amelyek különösen 

 
a) az egészséges táplálkozás, 
b) a mindennapos testnevelés, testmozgás, 
c) a testi és lelki egészség fejlesztése, 
d) a bántalmazás megelőzése, 
e) a baleset-megelőzés és elsősegélynyújtás, 
f) a személyi higiéné 

 
területére terjednek ki. 

 
4. Az egészséges életmódra vonatkozó támogató intézményi munkarendben és házirend-
ben előírt szabályok betartása az intézményben mindenki számára kötelező. 

 
5. A nevelési-oktatási intézmény közreműködik a gyermekek veszélyeztetettségének 
megelőzésében és megszüntetésében, ennek során tevékenyen együttműködik a gyermek-
jóléti szolgálattal, valamint a gyermekvédelmi rendszerhez kapcsolódó feladatot ellátó más 
személyekkel, intézményekkel és hatóságokkal. 

 
6. Ha a nevelési-oktatási intézmény a gyermeket veszélyeztető okokat pedagógiai esz-
közökkel nem tudja megszüntetni, vagy a gyermekközösség védelme érdekében indokolt, 
megkeresi a gyermek- és ifjúságvédelmi szolgálatot, szervezetet, hatóságot, amely javasla-
tot tesz további intézkedésekre 

 
7. A nevelési-oktatási intézményben, valamint a nevelési-oktatási intézményen kívül a 
gyermekek részére szervezett rendezvényeken a népegészségügyi termékadóról szóló 
2011. évi CIII. törvény hatálya alá tartozó, továbbá alkohol- és dohánytermék nem árusít-
ható. A nevelési-oktatási intézményben, valamint a nevelési-oktatási intézményen kívül a 
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gyermekek részére szervezett rendezvényeken alkohol- és dohánytermék nem fogyasztha-
tó. 

Az óvoda területén kereskedelmi- és ügynöki tevékenység nem folytatható. Reklám jellegű 
anyagok kihelyezéséhez az intézményvezető beleegyezése szükséges. 
 
Egészségügyi okokból az óvoda területére kisállatot behozni tilos. 
 
Az óvodának a gyermekek esélyegyenlőségének biztosítása érdekében, megbízott gyermek-
védelmi felelőse van. Feladata többek között a hátrányos szociális helyzetben lévő családok 
segítése. Ennek érdekében tájékoztatja az érdeklődőket az igénybe vehető segélyekről, az 
igénylés módjáról. 
 
Amíg a gyermek az intézményben tartózkodik, a bejárati ajtókat kulcsra zárni szigorúan tilos, 
tolózárral azonban be kell zárni, hogy a gyermekek az utcára ne jussanak ki. A gyermekek 
egészségének és testi épségének védelmére vonatkozó előírásokat, a lehetséges veszélyforrá-
sokra felhívjuk a gyermekek figyelmét, az elvárható magatartásformákat folyamatosan gyako-
roljuk az óvodásokkal. Ezek a szabályok a nem óvodás testvérekre is vonatkoznak, betartását 
a szülők jelenlétében is elvárjuk. 
 
Óvodán kívüli foglalkozásokra (élményszerzés, séta, bábszínház, uszoda, korcsolya) a szü-
lők írásos engedélyével visszük a gyermekeket. A szállítás és közlekedés során figyelembe 
vesszük a hatályos jogszabályokat. 
 
Egészségügyi okokból - óvodai rendezvény kivételével - a gyermekmosdóba, csoportszobába, 
gyermeköltözőbe csak rendkívüli esetben lehet belépni. Reggel és délután a szülők öltöztetik 
és vetkőztetik a gyermekeket. 
 
Az öltözőbe és a csoportszobába csak olyan játék vihető, amelyet az óvodapedagógusok en-
gedélyeznek. 
 
A napközben előforduló esetleges baleset esetén a csoport óvodapedagógusa - a kisgyermek 
elsősegélyben részesítése után - köteles a szülővel ismertetett, SZMSZ-ben megfogalmazott 
eljárási rendet alkalmazni. A gyermekek ne hozzanak be értéktárgyakat (ékszer, elektronikus 
eszközök,pénz), mert könnyen elveszhetnek, esetleg balesetet okozhatnak. A saját felelősség-
re behozott tárgyakért nem vállalunk anyagi felelősséget. 
 
A gyermekek ne hozzanak be balesetveszélyes tárgyakat (hegyes olló, bicska, gyufa…), illet-
ve olyan játékszereket, amelyek a kisgyermekek között balesetet okozhatnak (nagyméretű 
bicikli, gördeszka). 
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Az óvoda területén és a bejárattól 5 méteres távolságban tilos a dohányzás, szeszesital-
fogyasztás, és bármilyen drog használata! Tűzriadó és bombariadó esetén a teendők az 
SZMSZ-ben rögzítettek szerint történik. 
 
A menekülési tervek az óvoda folyosóin megtalálhatók. 
 
 
Betegség esetén a gyermek betegápolás céljából otthon marad, óvodába ezen idő alatt nem 
járhat. Az óvónő nem fogadhatja be a még lábadozó, gyógyszert szedő kisgyermeket, mert ez 
önmagára a gyermekre nézve is káros, továbbá a többi kisgyermek egészségét is veszélyezte-
ti. 
 
Gyógyszer nem hozható be, kérjük ne is kérjék meg az óvónőket gyógyszer beadására! (Kivé-
tel: ha állandó gyógyszerszedő, melyet az óvodavezetővel előzetesen megbeszéltek, és tájé-
koztatták az érintett óvodapedagógusokat) Minden szülőnek kötelessége jelezni, ha gyermeke 
valamilyen tartós betegségben szenved (pl. epilepszia, allergia stb.) Fertőző betegség esetén a 
szülőnek bejelentési kötelezettsége van (TBC, skarlát, bárányhimlő, tetű… stb). A rendszere-
sen előforduló betegség esetén értesítjük az ÁNTSZ-t és a NÉBIH-t. 
 
Betegen kiadott kisgyermek csak orvosi igazolással jöhet ismét óvodába. Fertőző megbetege-
dést a szülő köteles jelezni az óvodavezetőjének. 3 napnál hosszabb hiányzás   esetén csak 
orvosi igazolással jöhetnek óvodába, kivéve, ha nem betegség miatt hiányoztak, és azt előre 
jelezték az óvónőknek. 
 
Az óvodán belüli egészségügyi ellátást az óvoda védőnője végzi. A gyermekek egészségügyi 
állapotának ellenőrzése és szűrése az alábbi területen történik: 
− Fogászati vizsgálat évente egy alkalommal 
A vizsgálat előtt, és a vizsgálat eredményéről tájékoztatjuk Önöket. 
 
Az óvoda szigorú élelmezésbiztonsági előírásoknak (HACCP) kell, hogy megfeleljen, ami 
Önöket is érinti. Ezért kérjük, hogy ne hozzanak be otthon sütött süteményt, lekvárt, befőttet 
stb. A gyermekek születésnapjára, ünnepekre, kizárólag előre csomagolt, bontatlan (boltban 
vásárolt, gyártási igazolással ellátott) süteményt. Zöldség és gyümölcs csak az árusítóhely 
igazolásával hozható be. 
 
 
A gyermekek jutalmazásának, fegyelmezésének elvei és formái 
 
Értékelés és jutalmazás 
Célunk a gyermek helyes megnyilvánulásainak kialakítása, pozitív motiváció biztosítása. Az 
értékelést fontos személyiség és közösségalakító tényezőként alkalmazzuk. 
A gyermekek, közösségi életre való felkészítésük során megismerik és gyakorolhatják 
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a társas együttélés alapvető szabályait a szokás normarendszer megalapozásával. Formálódik 
az egymásra figyelés, az együttérzés, az egymáshoz alkalmazkodás, egymás segítése, a kü-
lönbözőség elfogadása, tisztelete. A nevelési helyzetekben az összpontosításra, erőfeszítések-
re való képesség mellett a jó megoldásra ösztönző belső igény, belső motiváció alakítása a jól 
elvégzett „feladat” utáni megelégedettség, mint jutalom értékének alakítása is érvényesül. 
• A jutalmazás elvei: 
- mindig az egyéni teljesítőképesség arányában történjen 
- igazodjon a gyermek életkorához 
- az elvégzett munkával arányos legyen 
• A jutalmazás formái: 
- szóbeli dicséret, elismerés 
- társak előtti dicséret 
Fegyelmező intézkedések az életkori sajátosságokból fakadóan mindig a pozitív irányba 
ható mintaadás, átterelés, motiválás, megbeszélés, szélsőséges esetben tevékenység 
megállítása, rövid elkülönítés a csoport területén. A csoport területéről való eltávolítás, étel-, 
levegőzés- vagy szeretetmegvonás nem alkalmazható. 
Mindig a gyermek viselkedésére irányul, a pillanatnyi magatartást ítéli el és nem a gyermeket. 
 

A gyermekek célszerű öltözete az óvodában 
 
Kérjük, hogy a gyermekek óvodai ruházata legyen kényelmes, praktikus, cipőjük tartsa a láb-
fejet. Az udvaron az időjárásnak megfelelő játszóruhában tartózkodjanak. A gyermeket min-
den reggel tisztán, tiszta ruhába hozzák. Kérjük, hogy a gyermek zsákjában legyen benti cipő 
(nem lehet papucs), legalább egy teljes váltás ruhanemű (zokni is). A szükségesnél több ruha 
ne legyen a zsákban. A gyermekek mozgásfejlesztéséhez, a mozgás foglalkozásokhoz legyen 
kényelmes póló, rövidnadrág, biztonságos gumitalpú tornacipő. A törülközőt és az ágyneműt 
otthonról hozzák a gyermekek, kéthetente adjuk haza mosásra. 
 
Kérjük, gyermekük minden ruhadarabjára, személyes tárgyára tegyék rá az óvodai jelét. Csak 
így tudjuk az esetleges cseréket megelőzni, illetve segíteni a gyermeknek saját ruháit megta-
lálni. 
 
Ünnepi ruha szükségességéről, óvodai ünnepeinkről, azok idejéről, az ünneplés módjáról idő-
ben tájékoztatást adunk. 
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A gyermek mulasztásával kapcsolatos szabályok a 20/2012. (VIII.31.) V. fejezet 19. 

EMMI rendelet alapján 

 
1. A beteg gyermek az orvos által meghatározott időszakban nem látogathatja a nevelési ok-
tatási intézményt. Ha a pedagógus megítélése szerint a gyermek beteg, gondoskodik a többi 
gyermektől való elkülönítéséről, és a lehető legrövidebb időn belül értesíti a gyermek szüleit. 
Azt, hogy a gyermek ismét egészséges és látogathatja a nevelési-oktatási intézményt, részt 
vehet a foglalkozásokon, orvosnak kell igazolnia. Az igazolásnak tartalmaznia kell a betegség 
miatt bekövetkezett távollét pontos időtartamát is. 
 
2. Ha a gyermek az óvodai foglalkozásról távol marad, mulasztását igazolnia kell. A mulasz-
tást igazoltnak kell tekinteni, ha 
- a gyermek, beteg volt, és azt a házirendben meghatározottak szerint igazolja, 
 
- ha a családban olyan esemény történt, amely miatt nem tudják a szülők a gyermek óvodázta-
tását biztosítani, akkor szülő élhet azzal a lehetőséggel, hogy szóbeli és azt követő 
írásbeli kérelmére, melyet a csoport óvónőjének átad, gyermeke maximum 5 napot hiányoz-
hat. Öt napot meghaladó hiányzást csak az óvoda vezetőjének hozzájárulásával tehet meg a 
szülő. Erre a célra külön formanyomtatvány szolgál. (szeptember 1. és május 31. között) 
 
- a nyári hónapok alatti hiányzást az óvodai nyári zárás kivételével is szükséges igazolni a 
megadott formanyomtatványon. Nem betegség, hosszabb hiányzás (10 napon túli) esetében 
az óvodavezetőtől kell engedélyt kérni. (június 1. és augusztus 31. között) 
 
- a gyermek hatósági intézkedés vagy egyéb alapos indok miatt nem tudott kötelezettségé-
nek eleget tenni. 
 
3. Ha a gyermek távolmaradását nem igazolják, a mulasztás igazolatlan. 
 
4. A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rend-
szerről szóló 2012. évi II. törvény 247. § c) pontja szerinti szabálysértési tényállás megvaló-
sulásához szükséges mulasztás mértéke a közoktatási törvény 24. § (3) bekezdése alapján 
óvodai nevelésben részt vevő gyermek esetén tizenegy nap. 
 
5. Az igazolatlan mulasztás következménnyel jár: 
 
- egy nevelési évben öt nevelési napnál többet mulaszt az óvodás gyermek, az óvoda vezetője 
értesíti a gyermek tényleges tartózkodási helye szerinti illetékes gyámhatóságot és a gyermek-
léti szolgálatot. Az intézkedést követően a gyermekjóléti szolgálat az óvoda haladéktalanul 
intézkedési tervet készít, amelyben a mulasztás okának feltárására figyelemmel meghatározza 
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a gyermeket, veszélyeztető és az igazolatlan hiányzást kiváltó helyzet megszüntetésével, a 
gyermek óvodába járásával kapcsolatos, továbbá a gyermek érdekeit szolgáló feladatokat. 
 
- egy nevelési évben tíz nevelési napnál többet mulaszt az óvodás gyermek, az óvoda vezető-
je a mulasztásról tájékoztatja az általános szabálysértési hatóságot. 
 
- egy nevelési évben húsz nevelési napnál többet mulaszt az óvodás gyermek az óvoda veze-
tője haladéktalanul értesíti a gyermek tényleges tartózkodási helye szerinti illetékes gyámha-
tóságot. 
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A szülők tájékoztatása az óvoda életéről és a gyermekek fejlődéséről, együttműködés 

a szülőkkel 

 
Érkezéskor és távozáskor rövid információcserére van lehetősége a szülőknek az óvodapeda-
gógusokkal. 
A gyermekekkel kapcsolatos egyéni beszélgetések nem vonhatják el hosszabb időre az óvónő 
figyelmét a gyermekcsoporttól, mert balesetet idézhet elő, és zavarja a nevelés-oktatás folya-
matát. A megfelelő fórum keretében kérjenek tájékoztatást a gyermekek fejlődéséről. Ezek a 
következők: 
 
− Szülői értekezletek 
 
− Fogadóóra 
 
− Rendezvények, ünnepek, 
 
− Családlátogatás, óvónői-, illetve szülői kezdeményezésre 
 
− Eseti megbeszélés az Önök kezdeményezésére. 
 
Ezeken kívül minden csoportnak saját üzenő táblája van, amin keresztül tájékoztatjuk Önöket 
az aktuális programokról, esetleges kérésekről. Kérjük, ezt naponta kísérjék figyelemmel! A 
szülők pedagógiai kérdésekben az óvónőktől kérjenek segítséget, tanácsot, tájékoztatást. 
Gyermekről felvilágosítást csak a csoport óvónői, illetve az intézmény vezetője adhat. 
 
A gyermek egyéni fejlődéséről a szülők személyesen évente két alkalommal kapnak a csoport 
óvodapedagógusaitól szóbeli vagy írásbeli tájékoztatást, amit aláírásukkal ellenjegyeznek. 
 
Az óvoda Pedagógiai programja megtalálható az óvodavezető irodájában, a nevelői irodában, 
valamint az óvoda honlapján. Az óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata a vezetői irodá-
ban olvasható, az óvodavezetőtől kérhető el, továbbá megtalálható az intézmény honlapján. 
Az óvoda különös közzétételi listája elektronikus formában az óvoda honlapján olvasható. Az 
említett dokumentumok az Oktatási Hivatal internetes felületén is megtalálhatók.
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Az óvodai étkezés, térítési díj 

 

Az óvodai nevelés ingyenes. Fizetési kötelezettség az alábbiakban terheli a szülőket: 
 
− A gyermekek napi 3x-i étkezésének térítési díja. (tízórai, ebéd, uzsonna) 
 
2015. évi LXIII. Törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. 
évi XXXI. törvénynek az ingyenes és óvodai gyermekétkeztetés kiterjesztése érdekében tör-
ténő módosításáról* 1. § 
 
(1) A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a 
továbbiakban: Gyvt.) 151. § 
 
(5) A gyermekétkeztetés során az intézményi térítési díj 100%-át normatív kedvezményként 
kell biztosítani 
(a továbbiakban: ingyenes étkezés) 
a) az óvodai nevelésben részesülő gyermek után, ha 
aa) rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül, 
ab) tartósan beteg vagy fogyatékos, vagy olyan családban él, amelyben tartósan beteg 
vagy fogyatékos gyermeket nevelnek, 
ac) olyan családban él, amelyben három vagy több gyermeket nevelnek, 
ad) olyan családban él, amelyben a szülő nyilatkozata alapján az egy főre jutó havi 
jövedelem összege nem haladja meg a kötelező legkisebb munkabér személyi jövede-
lemadóval, munkavállalói, egészségbiztosítási és nyugdíjjárulékkal csökkentett ösz-
szegének 130%-át, vagy 
ae) nevelésbe vették; 
 
Az ingyenes gyermekétkeztetést – a jogosultságai feltételek fennállása esetén – a személyes 
gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások és gyermekvédelmi szakellátások térítési 
díjárról és az igénylésükhöz felhasználható bizonyítékokról szóló 328/2011. (XII. 29.) Korm. 
rendeletben foglaltak szerint kell igényelni. 
 
Az ingyenes gyermekétkeztetés igényléséhez szükséges nyilatkozatot bármikor be lehet nyúj-
tani, azonban az ingyenesség visszamenőleg egyedül a rendszeres gyermekvédelemi kedvez-
ményben részesülő gyermekek esetében kerül megállapításra. Az összes többi gyermek eseté-
ben a kérelem benyújtását, követő naptól étkezhet ingyen a gyermek. 
 
Amennyiben szakorvos speciális étrendet írt elő, kérjük írásban bejelenteni és a szakvéle-
ményt csatolni.  
 



 
 

Miskolci Százszorszép Óvoda  
3530 Miskolc Serház u. 1. 

Székhely: Telefon, fax: 46-412-965 E-mail: serhaz@szazszorszepovi.t-online.hu  
Tagóvodák:  

Miskolci Százszorszép Óvoda Bársony János úti Tagóvodája 3530 Miskolc, Bársony János u. 27. telefon:46-509-856 
Miskolci Százszorszép Óvoda Tündérkert Tagóvodája 3531 Miskolc, Aba u. 49. telefon:46-427-440 

_____________________________________________________________________________________________________ 

 
 

23 

Különösen felhívjuk a szülők figyelmét arra, hogy otthonról hozott ételt és italt nem fo-
gyaszthatnak a gyermekek az óvodában. Az étkezésről és a folyadék pótlásáról gondosko-
dunk. 
 
A térítési díj befizetése 
 
A befizetés pontos időpontjáról a csoportok bejáratánál elhelyezett táblán tájékoztatjuk Önö-
ket. A térítési díj fizetése minden hónapban a tárgyhóra történik – a hiányzás a következő 
hónapban kerül levonásra. Hiányzás esetén az étkezés lemondható minden nap 8:00 óráig 
telefonon vagy személyesen. A lejelentés 24 óra múlva lép életbe, és a következő havi ebéd-
befizetésnél írható jóvá. Le nem jelentett lemondás esetén a szülő nem igényelheti a visszafi-
zetést. Lemondáskor kérjük jelezni a hiányzás kezdetének és befejezésének napját, vagyis, 
hogy mettől-meddig kérik a lemondást. A térítési díj visszafizetés abban az esetben történik 
(befizetési időpontban) ha a gyermek kimarad az óvodából (óvodaváltozás, beiskolázás) vagy 
térítés kedvezményt kapott. 
 
A befizetés történhet készpénzzel, átutalással, illetve cafeteria terhére. 
 
Amennyiben a szülő három hónapon keresztül nem fizet térítési díjat, eltanácsoljuk körzete 
óvodájába. A körzetünkbe tartozó gyermek esetében óvodai fejlesztését 8 és 12 óra között 
vállaljuk, ám étkezést nem biztosítunk a gyermek számára. 
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Az óvodai elhelyezés és beiskolázás 

 
Megszűnik az óvodai elhelyezés, ha: 
 
− A gyermeket másik óvoda átvette, az átvétel napján. Az átvételről „Óvodalátogatási iga-

zolást” kérünk. 
− A gyermeket nem vették fel az iskolába, annak a nevelési évnek az utolsó napján, amely-

ben a 8. életévét betölti. 
− A gyermeket felvették az iskolába, a nevelési év utolsó napján. 
 
A tankötelezettség megállapítása 20/2012. (VIII.31.) V. fejezet 10. EMMI rendelet alapján 
 
1. A tankötelezettség megkezdésének feltétele a gyermek iskolába lépéshez szükséges fej-
lettségének megléte, annak igazolása. A gyermek iskolába lépéshez szükséges fejlettségének 
jellemzőit az Óvodai nevelés országos alapprogramjának kiadásáról szóló kormányrendelet 
határozza meg. 
 
2. Az óvoda a tanköteles életkorba lépéskor a gyermek fejlettségével kapcsolatban 
 

a) amennyiben a gyermek elérte az iskolába lépéshez szükséges fejlettséget, ezt igazolja, 
b) dönt a hatodik életévét augusztus 31-ig betöltő gyermek óvodai nevelésben való to-

vábbi részvételéről, 
− szakértői bizottsági vizsgálatot kezdeményez a gyermek iskolába lépéshez szükséges fej-

lettségének megállapítása céljából, ha 
− a gyermek iskolába lépéshez szükséges fejlettsége egyértelműen nem dönthető el a 

gyermek fejlődésének nyomon követéséről szóló óvodai dokumentumok alapján, 
− a gyermek nem járt óvodába, 
− a szülő nem ért egyet az a) pont szerint kiállított óvodai igazolással vagy a b) pont 

szerinti döntéssel, 
vagy 
 
− szakértői bizottsági vizsgálatot kezdeményez a gyermek iskolába lépéshez szükséges fej-

lettségének megállapítása céljából annak eldöntésére, hogy az augusztus 31-ig a hetedik 
életévét betöltött gyermek részesülhet-e további óvodai nevelésben. 

 
3. A gyermeke iskolába lépéséhez szükséges fejlettségének megállapítása céljából a szülő is 
kezdeményezhet szakértői bizottsági vizsgálatot. 
 
20/2012. (VII. 31.) EMMI rendelet a VI. fejezet 23. Az óvodás gyermek fejlődésének 
figyelemmel kísérésével kapcsolatos szabályok 
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63. § (1) Az óvoda az óvodás gyermekek fejlődését folyamatosan nyomon követi és 
írásban rögzíti. Az óvodás gyermek fejlődéséről a szülőt folyamatosan tájékoztatni 
kell. 

(2) Ha a gyermeket nevelő óvodapedagógus a gyermek iskolába lépéshez szükséges 
 
fejlettségének elérése érdekében indokoltnak tartja, az óvoda vezetője tájékoztatja a szülőt az 
Nkt. 72. § (1) bekezdés a) pontjában foglalt kötelességekről, továbbá a kötelességek nem 
megfelelő teljesítéséből eredő következményekről, valamint az Nkt. 72. § (4) bekezdésé-
ben foglalt jogokról. 
 

(3) Amennyiben a szülő az óvoda döntésében foglaltaknak önként nem tesz eleget, az 
óvoda vezetője az Nkt. 72. § (1) bekezdés a) pontjában, valamint (4) bekezdésében foglaltak 
alapján a szülői egyet nem értést alátámasztó nyilatkozat megküldésével értesíti a gyermek 
lakóhelye szerint illetékes kormányhivatalt. 
 

(4) Az óvoda a gyermek értelmi, beszéd-, hallás-, látás-, mozgásfejlődésének eredményét - 
szükség szerint, de legalább félévenként - rögzíti. Rögzíteni kell a gyermek fejlődését szolgá-
ló intézkedéseket, megállapításokat, javaslatokat. 
 
A beiskolázással kapcsolatos információk és teendők: 
 
93. § (5) A tankötelezettség megállapításához szükséges óvodai szakvélemény egy példánya 
az óvodában marad, egy példányát át kell adni a szülőnek. Amennyiben az óvodavezető a 
gyermek további óvodai nevelésére tesz javaslatot, akkor az egyik példányt meg kell küldeni 
a gyermek lakóhelye szerint illetékes települési önkormányzat jegyzőjének. 
 
A beiskolázással kapcsolatban bővebb tájékoztatást adunk a nagycsoportos szülők számára 
szervezett interaktív szülői értekezleten. 
 
 
 

Fakultatív hit-és vallásoktatás 

 
Az óvodában a szülők igénye alapján a területileg illetékes bejegyzett egyházak hittanoktatást 
szervezhetnek. 
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Jóváhagyási, egyetértési, véleményezési záradék 

 

A Házirend személyi hatálya kiterjed a gyermekekre, szülőkre, hozzátartozókra, és az óvoda 
minden dolgozójára, területi hatálya az intézmény területére és az intézmény által szervezett 
óvodán kívüli programokra. A Házirend jogforrás, melynek megsértése jogsértés.  
 
Az intézmény Házirendjét az intézmény vezetőjének előterjesztése után a nevelőtestület 2017. 
augusztus 21. napján elfogadta, a szülői szervezet 2017. augusztus 21. napján véleményezte. 
A szülői szervezet véleményezési jogával élve a dokumentumban megfogalmazottakkal 
egyetértett. A házirend, mint alapdokumentum a jóváhagyás napján lép hatályba és határozat-
lan időre szól, és ezzel egyidejűleg a 2015. szeptember 1-én készült Házirend hatályát veszti. 
 
Hatálybalépés időpontja: 2017. 08. 21. nap 
Érvényessége: a kihirdetéstől határozatlan ideig, illetve visszavonásig. 
Felülvizsgálata: szükség szerint 
 
Módosítás: amennyiben a felülvizsgálat szükségessé teszi, valamint jogszabályváltozás kö-
vetkeztében, továbbá szülői vagy pedagógusi javaslatra. 
 
A felülvizsgálat elvégzéséért az óvodavezető felelős. Módosítást követően el kell fogadtatni a 
nevelőtestülettel, és véleményeztetni kell a szülői szervezettel. 
 
Miskolc, 2017. augusztus 21. 

ph. 
 

................................................... 
óvodavezető 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


