
 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HÁZIREND 

A  

KEHIDAKUSTÁNYI  

DEÁK FERENC  

NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA 

SZÁMÁRA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Kehidakustány, 2020. szeptember 21. 

 

         

                                                                             

 

 



 2 

A Házirend elkészítésének törvényi szabályozói: 

 

 

 2011. évi CXC. törvény a köznevelésről 

 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról 

 1999. évi XLII. törvény a nemdohányzók védelméről  

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

 26/1997. (IX. 3.) NM rendelet 

 https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/kozoktatas/Tanevkezdes2020/Intezkedesi_terv_

a_koznevelesi_intezmenyek_reszere_2020_2021_tanev_2._kiadas.pdf 

 

 

Általános információk 

 

Az intézmény adatai: 

 

Az óvoda hivatalos elnevezése:  

 

Kehidakustányi Deák Ferenc Napköziotthonos Óvoda 
 

Elérhetőségei:  

Kehidakustány, Deák Ferenc u. 1-3. 
 

Telefonszám:  

   06 30 1723287 

e-mail: 

   ovoda@kehidakustany.hu 

 

Az intézmény vezetőjének elérhetősége:  
 

Az intézmény fenntartója és székhelye:  

Kehidakustány Község  

Önkormányzata Kehidakustány, Dózsa Gy. u. 7. 

 

Óvodai, felvétel, átvétel eljárásrendje 

 

Az óvodai  felvétel tényét a felvételi előjegyzési naplóban  kell feltüntetni. 

Az óvoda három éves kortól az iskolába járáshoz szükséges fejlettség eléréséig, a pedagógiai 

szakszolgálat szakvéleménye alapján legfeljebb 8 éves korig nevelő intézmény. 

Az óvodai nevelés a teljes óvodai életet magába foglaló játék, játékba integrált tanulási 

folyamatok keretében zajlik. 

Felvehető minden 3. életévét betöltött gyermek, aki a felvételi körzetben lakik, illetve szabad 

férőhely esetén felvételi körzeten kívüli gyermek is. Továbbá a köznevelési törvény 8.§ (1) 

bekezdése értelmében az óvoda felveheti azt a gyermeket is, aki a 3. életévét a felvételtől 

számított fél éven belül betölti, feltéve, hogy minden a felvételi körzetben minden 3 éves és 

annál idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthető. 

2015. szeptember 1-jétől az óvodakötelezettség 3 éves kortól állt be. 

Óvodai beíratás a felvételi előjegyzési naplóba a jegyző által kijelölt időpontban beíratás 

zajlik. Szabad férőhely esetén év közben is felvehető kisgyermek, felvételi kérelme esetén. A 

beíratáshoz szükség van a gyermek születési anyakönyvi kivonatára, a gyermek 

https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/kozoktatas/Tanevkezdes2020/Intezkedesi_terv_a_koznevelesi_intezmenyek_reszere_2020_2021_tanev_2._kiadas.pdf
https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/kozoktatas/Tanevkezdes2020/Intezkedesi_terv_a_koznevelesi_intezmenyek_reszere_2020_2021_tanev_2._kiadas.pdf
mailto:ovoda@kehidakustany.hu
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személyazonosítására alkalmas, a gyermek nevére kiállított személyi azonosítóra és lakcímet 

igazoló hatósági igazolványra, illetve a szülő személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági 

igazolványára. 

Az óvodai ellátás kötelező igénybe vételével kapcsolatos szabályok: 

A gyermek 4. életévének betöltéséig mentesíthető az óvodába járás alól. 2020.01.01-től a 

kérelmet a szülő nem a jegyző számára nyújthatja be. A szülő a tárgyév május 25. napjáig 

benyújtott kérelme alapján a gyermek jogos érdekét szem előtt tartva, annak az évnek az 

augusztus 31. napjáig, amelyben a gyermek a negyedik életévét betölti, a Kormány 

rendeletében kijelölt szerv felmentheti az óvodai foglalkozáson való részvétel alaól, ha 

agyermek családi körülményei, sajátos helyzete indokolja. A gyermek abban az évben, 

amelyben betölti 5. életévét, a tárgyévben kezdődő nevelési év első napjától iskolai életmódra 

felkészítő foglalkozáson köteles részt venni, melynek ideje legfeljebb napi négy óra. A 

gyermeket az óvoda fokozatosan, de különösen az utolsó évében az iskolai nevelés-oktatásra 

készíti fel. 

 

Felvétel, átvétel: a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket kötelező felvenni. 

Átvétel hivatalos átjelentkezés útján, melynek nyomtatványát az óvodavezetők töltik ki és 

küldik meg kölcsönösen egymásnak. 

  

Nevelési év rendje 

 

Az óvodai nevelési év minden év szeptember 1-jétől a következő év augusztus 31-ig tart. 

Az óvoda nyitva tartása: H – P : 7 – 17, napi tíz óra.  

Nevelés nélküli munkanapok száma maximum 5 lehet egy nevelési évben. Az 

óvodapedagógusoknak munkával töltött idő, azoknak a gyermekeknek, akiknek az 

elhelyezését a szülők nem tudják megoldani, ügyeletet biztosítunk. A nevelési munkanap 

időpontjáról a szülőket 7 nappal korábban tájékoztatni kell. 

 

Nyári zárás 
 

Az előírásnak megfelelően évente a tisztasági meszelést, illetve a fertőtlenítő nagytakarítást, 

biztosítani kell. Ennek időpontja minden év július hónapja. Pontos időpontjáról a szülőket 

legkésőbb február 15-ig tájékoztatni kell. 

 

Az óvoda heti- és napirendje 

 

Hetirend: tájékoztató jellegű, mert a gyermekek igényéhez alkalmazkodva bármikor változhat. 

Mese-vers minden nap van, a képességfejlesztő foglalkozások és a mozgás időpontja a 

csoportnaplóban van rögzítve.  

 

Napirend:  

 

7 – 8
00

  beérkezés az óvodába 

9
00

 – 9
45

  készülődés tízóraihoz, tízóraizás 

8
00

 – 11
30  

fejlesztő foglalkozások, szabad játék, udvaron való tartózkodás, séta,  

11
35

- 12
30

 készülődés az ebédhez, ebéd 

12
30

 – 15
00

 tisztálkodás, készülődés a pihenőhöz, pihenő 

15 
00

– 17 
00

 tisztálkodás, uzsonnázás, szabad játék, levegőn való tartózkodás, csoportszobai   

   játék hazamenetelig. 
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A gyermekeknek a  hittan – logopédia – prevenciós fejlesztés hetente egy alkalommal, szintén 

nevelési időn belül, valósul meg. 

A gyermeket csak gondviselő szülő, illetve az általa írásban meghatalmazott személy viheti 

el. A szülő, ha átvette gyermekét, a továbbiakban ő felel érte. A gyermeket az óvodába 

érkezéskor a csoportba vezetéssel kell átadni az óvodai dolgozónak, aki átveszi a gyermek 

felügyeletét. 

 

Gyermekek jogai és kötelességei 

 

1.  A gyermek személyiségét, emberi méltóságát és jogait tiszteletben kell tartani, és védelmet 

kell számára biztosítani fizikai és lelki erőszakkal szemben. A gyermek nem vethető alá testi 

és lelki fenyítésnek, kínzásnak, kegyetlen, embertelen, megalázó büntetésnek vagy 

bánásmódnak. 

2. A gyermeknek joga, hogy képességeinek, érdeklődésének, adottságainak megfelelő 

nevelésben részesüljön, az intézményben biztonságban és egészséges környezetben 

nevelkedjen, óvodai életrendjét pihenőidő, szabadidő, testmozgás beépítésével, étkezési 

lehetőség biztosításával életkorának és fejlettségének megfelelően alakítsák ki. 

3. A gyermeknek joga, hogy állapotának, személyes adottságainak megfelelő 

megkülönböztetett ellátásban – különleges gondozásban, rehabilitációs célú ellátásban – 

részesüljön. 

 

A gyermekek kötelessége, hogy: 

1. részt vegyen a kötelező és választott foglalkozásokon, óvja saját és társai testi épségét, 

egészségét. 

2. megtartsa az óvoda helyiségei és az óvodához tartozó területek használati rendjét, 

3. megőrizze, illetve az előírásoknak megfelelően kezelje az óvodában használt játékokat, 

eszközöket, óvja az óvoda létesítményeit, eszközeit, 

4. az óvoda vezetői, pedagógusai és alkalmazottai, óvodástársai emberi méltóságát és jogait 

tiszteletben tartsa. 

 

A gyermekek jutalmazásának elvei 

 

Amennyiben óvodánk gyermeke részt vesz sportversenyen, rajpályázaton vagy rajzversenyen, 

és az intézmény részesül belőle, a gyermeknek biztosítjuk belőle, ami saját részére szól.  

Szülői értekezleten, és az óvodai közösséggel is ismertetjük az elért eredményt, emléklappal 

jutalmazzuk a résztvevőket, évzáró ünnepségen „az év gyermeke”- „év szülője” – „év 

dolgozója” cím egy-egy könyvvel kerül elismerésre. 

 

A szülők jogai és kötelességei 

 

1. A szülő kötelessége, hogy gondoskodjon gyermeke értelmi, testi, érzelmi és erkölcsi 

fejlődéséhez szükséges feltételekről, figyelemmel kísérje gyermeke fejlődését. 

2. Kötelessége, hogy biztosítsa gyermeke óvodai nevelésben való részvételét, tiszteletben 

tartsa az óvoda vezetői, pedagógusai, alkalmazottai emberi méltóságát és jogait, tiszteletet 

tanúsítson irántuk.  

3. A szülő kötelessége, hogy gyermekével megjelenjen a nevelési tanácsadáson, biztosítsa 

gyermekének az óvodapszichológusi vizsgálaton és fejlesztő foglalkozásokon való 

részvételét, ha a gyermekével foglalkozó pedagógus kezdeményezésére a nevelőtestület erre 
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javaslatot tesz. Amennyiben e kötelezettségének a szülő nem tesz eleget, a kormányhivatal 

kötelezi a szülőt kötelezettségének betartására.  

 

A szülő joga, hogy: 

1. gyermeke adottságainak, képességeinek, érdeklődésének megfelelően, szabadon választhat 

óvodát.  

2. A halmozottan hátrányos helyzetű gyermek szülőjét megilleti az a jog, hogy gyermeke 

óvodába járatásához – a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvényben 

meghatározottak szerint – anyagi támogatást kapjon. 

3.  gyermeke neveléséhez igénybe vegye a pedagógiai szakszolgálat intézményét. 

4. megismerje az óvoda pedagógiai programját, házirendjét, gyermeke fejlődéséről, 

magaviseletéről rendszeresen  részletes és érdemi tájékoztatást kapjon. 

5. kezdeményezze szülői szervezet létrehozását, annak munkájában, továbbá a szülői 

képviselők megválasztásában részt vegyen. 

6.  intézmény vezetője vagy a pedagógus hozzájárulásával részt vegyen a foglalkozáson. 

7. személyesen vagy képviselői útján részt vegyen az érdekeit érintő döntések 

meghozatalában. 

 

A gyermeki jogok sérülése esetén a szülők a  

Kehidakustányi Közös Önkormányzati Hivatal 

Jegyzőjéhez fordulhatnak jogorvoslatért. 

Cím: Kehidakustány, Dózsa u.7. 

 

Védő – óvó előírások 

 

Az intézményt beteg gyermek nem látogathatja. Ha a pedagógus megítélése szerint a gyermek 

beteg, gondoskodik a többi gyermektől való elkülönítésről és a lehető legrövidebb időn belül 

értesíti a gyermek szülőjét. Betegségből felgyógyulva csak orvosi igazolással térhet vissza a 

gyermek az intézménybe. 

A Covid 19 járvány miatti intézkedési tervek a házirend mellékletét képzik.     

Gyógyszert az óvodában csak az orvos által igazolt és előírt esetekben adunk. Ilyen: allergia, 

asztmatikus betegség, cukorbetegség, epilepszia. 

 

Az intézménybe otthonról behozott tárgyakért felelősséget nem vállalunk. 

Az intézménybe érkező gyermek reggelenként cukrot, csokoládét, rágógumit, más édességet 

vagy élelmet nem hozhat magával. Ez alól kivételek a születésnapok megünneplésére szolgáló 

alkalmak, melyekre gyümölcsöt kérünk. 

 

A balesetek megelőzése érdekében minden nevelési év elején, illetve séták vagy helyszíni 

foglalkozások előtt az óvodapedagógus balesetvédelmi oktatást tart a gyermekeknek. Ez 

tartalmazza az elvárt és betartandó magatartást is. Az oktatás megtörténte a csoportnaplóba 

kerül dokumentálásra. 

Ha mégis baleset történik, baleseti jegyzőkönyvet kell felvenni, és a jogszabálynak 

megfelelően szükséges eljárni (KIR). 

 

A gyermek távolmaradásával kapcsolatos szabályok 

 

Az érvényes EMMI rendelet alapján a gyermek óvodai foglalkozásról való távolmaradását, 

mulasztását igazolni kell.  A rendelet alapján amennyiben a gyermek óvodai távolmaradását 

nem igazolják, a mulasztást igazolatlannak kell tekinteni. Amennyiben az óvodaköteles korú 
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gyermek egy nevelési évben 10 igazolatlan napnál többet mulaszt, akkor az óvoda 

vezetőjének a gyermek tényleges tartózkodási helye szerint illetékes jegyzőt, valamint a 

kormányhivatalt kell értesítenie.  

A mulasztást igazoltnak kell tekinteni, ha 

1. a szülő előzetesen bejelentette az óvónőnek, hogy gyermekét nem viszi óvodába 

2. a gyermek beteg volt, és azt a házirendben meghatározottak szerint igazolja (orvosi 

igazolás) Az orvosi igazolásnak tartalmaznia kell a betegség miatt bekövetkezett távollét 

pontos időtartamát is. 

 

A szülő bejelentési kötelezettséggel bír. Ha a gyermek távol kíván maradni az óvodából, az 

étkeztetési probléma miatt ezt a tényt a szülőnek adott 

nap 715  óráig jelentenie kell. Ellenkező esetben erre a napra is ki kell fizetnie a térítési díjat.  

 

Szülőket terhelő fizetési kötelezettségek, illetve igénybe vehető kedvezmények 

 

A szülőt fizetési kötelezettség terheli az étkezési térítési díj befizetésével. 

Az étkezési díjak befizetésére minden hónap 10-ig(értesítés alapján): 07
00

 – 08
00

 óráig van 

lehetőség. 

Befizetés: A Közös Önkormányzati Hivatalban előzetes egyeztetés alapján. 

 

Az étkezés kedvezményességének, ingyenességének szabályai: 

  

Ingyenes (kedvezményes) étkeztetésben részesülhetnek azok a gyermekek, akiknek ezt 

jogszabály lehetővé teszi (pl:gyermek rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesül, és 

ezt a szülő a határozat másolati példányának benyújtásával igazolja-kereseti igazolással az 

egy főre jutó jövedelmet-három vagy több gyermek nevelését) 

Térítési díj visszafizetésére akkor jogosult a szülő, ha az intézményben a gyermek 

jogviszonya megszűnik, és térítési díj túlfizetése van, egyéb esetben túlfizetése jóváírásra 

kerül. 

 

A szülőt megillető kedvezmény az óvodáztatási támogatás. Feltétele: a szülő a gyermek 

óvodába lépésekor legfeljebb az általános iskola 8. évfolyamát fejezte be sikeresen, és erről az 

önkormányzat jegyzőjénél önkéntes nyilatkozatot tett. 

A korábban említett EMMI rendelet 52. §-a értelmében, ha a szülő óvodáztatási támogatásra 

jogosult, a gyermeknek egy óvodai nyitvatartási napon legalább hat órát az óvodában kell 

tartózkodnia. 

Az óvoda vezetője az első igazolatlan nap után írásban tájékoztatja a szülőt a mulasztás 

következményeiről. 

A kifizetés esedékességét megelőzően – a jegyző által meghatározott időpontban (május 8-ig, 

illetve november 8-ig) – tájékoztatja a jegyzőt azoknak a napoknak a számáról, amelyről a 

gyermek igazoltan és igazolatlanul hiányzott. Továbbá arról is tájékoztatást ad, hogy az 

igazolt és igazolatlan mulasztások száma együttesen meghaladja-e az óvodai nevelési napok 

25 %-át, vagy nem. Az igazolt mulasztásból az intézmény zárva tartásából adódó 

hiányzásokat a 25 % megállapításánál figyelmen kívül kell hagyni. 
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Óvodai elhelyezés megszűnése, beiskolázás rendje 

 

Megszűnik a gyermek óvodai elhelyezése, ha: 

1. a gyermeket másik óvoda átvette, az átvétel napján 

2. a szülő írásban bejelenti, hogy gyermeke kimarad, a bejelentésben megjelölt napon 

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

4. a gyermeket nem vették fel az iskolába, annak a nevelési évnek az utolsó napján, 

amelyben a 8. életévét betölti. 

 

Beiskolázás rendje 

Az óvoda addig az évig kötelező, amelynek augusztus 31. napjáig a gyermek 6. életévét 

betölti, hisz ettől az évtől válik tankötelessé. Az Oktatási Hivatal a szülő kérelmére a 

felmentést engedélyező szerv döntése alapján a gyermek további egy nevelési évre óvodában 

maradását engedélyezi. A szülő a kérelmét az iskolakezdés évében január 15-ig nyújthatja be 

a felmentést engedélyező szervhez.  

 

Záró rendelkezések 

 

A házirend hatálya: az elfogadás napjától.  

A házirend az intézmény használóira (dolgozók, szülők, gyermekek, az intézményben 

tartózkodók) egyaránt kötelező érvényű. 

 

A házirend elfogadása 

A házirendet a nevelőtestület nevelőtestületi határozattal fogadja el, a szülők közössége 

véleményezi. 

 

A házirend nyilvánossága 

A felvételi határozattal együtt minden szülő megkapja, illetve az óvoda faliújságján 

megtekinthető. 

 

A házirend érvényessége 

2020. szeptember 21-től határozatlan ideig. 

Jogszabályi és egyéb változások alkalmával minden nevelési év kezdete előtt felül kell 

vizsgálni, illetve módosítani kell. 

 

 

Kehidakustány, 2020. szeptember 21.  

                      Salamon Renáta 

                                 intézményvezető 

Záradék 

 

A Kehidakustányi Deák Ferenc Napköziotthonos Óvoda Házirendjét a nevelőtestületi 

értekezlet 2020.szeptember 21-én megtartott határozatképes ülésén a jelenlévő tagjainak 100 

%-os igenlő szavazatával elfogadta. 

 

Az elfogadáskor a jogszabályokban meghatározottak szerint egyetértési jogot a szülői 

szervezet részéről:  

 

…………………………  ……………………………………………………………….. 
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SzM Vezetőségi tagjai gyakoroltak.                                                 


