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Óvodai  rendtartás 

2014/2015 

 
 

 

A „Napsugár“ óvoda rendtartása a Szlovák Nemzeti Tanács 245/2008-as számú 

törvényének és az Iskolaügyi Minisztérium 306/2008-as és 81/1997-es számú 

kiáltványainak alapján került kidolgozásra, összhangban a pedagógiai 

alkalmazottak munkarendjével valamint az óvoda egyedi adottságainak 

figyelembevételével. 
  

 

 

 

                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                            

                        



Az óvoda jellemzése 
 

Az intézmény leírása 

 

Az óvoda a település egyik legszebb részén, csendes környezetben fekszik.  Az 

épületben 4 tanterem található. A földszint a két magyar nyelvű osztálynak ad 

helyet, míg az emeleti részen a 2 szlovák nyelvű osztály található. 

Intézményünk két magyar nyelvű osztállyal dolgozik. A tágas, világos 

helyiségeket különálló mosdó, ebédlő, hálótér és öltöző egészíti ki. 

A csoporttermek új bútorral és szőnyeggel vannak berendezve. A földszinten 

található az előcsarnok, az ételkiadó részleg, amely étkezőlifttel van felszerelve. 

A tornateremben a gyermekek egészséges mozgásfejlődéséről gondoskodunk. 

A földszintet az emelettel kétágú lépcsősor köti össze. Itt a földszinttel 

megegyezően ellátott két osztályterem és a raktárhelyiségek találhatóak. Minden 

pavilon saját bejárattal rendelkezik emellett helyet ad a pedagógusok öltözőinek, 

a takarítónők helyiségének és a mellékhelyiségeknek. Az óvoda rendelkezik egy 

esztétikailag kialakított teremmel, melyben különböző tevékenységekre van 

lehetőség.  

 

 

Udvarunk 

 

Az óvoda udvara tágas és rendezett. Az udvar tujafával és tűlevelűkkel határolt, 

amely a legforróbb napokon is elegendő árnyékot biztosít. Az udvar jelentős 

részét füves terület képezi, mely biztosítja a kellemes légkört. A gyermekekkel 

közösen virágágyásokat és egy kisebb halastót alakítottunk ki. A tó az 

óvodaudvar szerves részét képezi a mellette elhelyezett altánnal. Két homokozó 

és több fából készült csúszda, hinta és mászóka teszi az udvart még vonzóbbá. 

Az udvart valamennyi évszakban ki tudjuk használni játékos tevékenységeink 

során. Érdekessége az enyhén meredek domboldal.  

 

 

Az óvoda belső működtetése 

 
Az óvoda reggel 6.45-től délután 16.30-ig üzemel. 

A szülő köteles a gyermekét az intézmény üzemeltetésének végéig, azaz    

16.30-ig elvinni. Amennyiben a szülő bármilyen személyi okból, illetve 

munkájából kifolyólag nem tudja gyermekét elvinni, köteles a gyermek 

elvételéről gondoskodni és a pedagógusokat előre értesíteni. A szülő által 

megbízott személy írásbeli meghatalmazással tudja igazolni a gyermek 

átvételére való jogosultságát. A nyári szünidő alatt az óvoda üzemeltetése 

higiéniai okokból legalább négy hétig szünetel. Az osztályok új iskolaévre való 

felkészítését az óvoda alkalmazottai a nyári szünidő alatt fokozatosan végzik el. 



A nyári szünidő alatt az óvoda csak azon gyermekek ellátását biztosítja, akiknek 

mindkét szülője alkalmazásban van. A kisebb testvérrel anyasági szabadságát 

töltő édesanyák esetében a gyermekek a nyári szünetben az óvodát nem 

látogatják. Kivételes esetekben (pl. édesanya kórházi ellátása esetén stb.) az 

óvoda igazgatójának jogában áll a gyermek szünidő alatti óvodai ellátásáról 

dönteni.  

A gyermekek csoportokba való besorolásánál döntő tényezők közé soroljuk 

a felvett gyermekek korát, általános fejlettségüket a fejlődés valamennyi 

területén, az óvoda térbeli adottságait valamint a gyermekek számát. 

A szeptember 1-ig megvalósított elosztás nem állandó jellegű, az iskolaév 

folyamán a gyermek törvényes képviselőjének (szülő) hozzájárulásával 

változtatható. Valamennyi csoport élére osztályfőnök van kinevezve, aki felelős 

a pedagógiai dokumentáció vezetéséért. A pedagógusok együttműködnek 

a gyermek törvényes képviselőjével. Az osztály dokumentációt az első 

pedagógiai értekezlet folyamán egyeztetett módon vezeti. Amennyiben az 

osztályfőnök több mint harminc napot hiányzik, az óvoda igazgatója helyettest 

nevez ki.  

 
 
Az óvodáscsoportok szerkezeti összetétele: 

 

1. csoport 3 – 4 éves gyermekek – beírottak száma 22 

 

2. csoport 5 – 6 éves gyermekek – beírottak száma 24 

 
 

A gyermekek óvodai beíratása és felvétele 

 

Az óvodai gyermekfelvétel a következő iskolaévre az adott év márciusában 

történik, illetve szabad hely esetén az iskolaév folyamán. Az óvodai felvétel az 

esetek többségében a 3-6 éves gyermekeket érinti. Adott esetben felvehető 

kétéves gyermek is, amennyiben fejlettségi szintje megfelelő. A gyermek óvodai 

elhelyezéséről az óvoda igazgatója dönt a benyújtott jelentkezési lap alapján. 

A Jelentkezési íven a szülő feltünteti a szükséges adatokat. A felvételnél előnyt 

élveznek az iskolaévet halasztó, illetve az ötödik életévüket betöltött gyermekek. 

A gyermek iskolaév halasztásáról szóló igazolást a szülő az adott kalendáriumi 

év április 30-ig köteles bemutatni az óvoda igazgatójának. Az óvodai felvételről 

illetve elutasításról az óvoda igazgatója rendszerint április 30-ig írásban értesíti 

a szülőt. Évközi felvétel esetén a felvételi kérvény kézbesítésétől számított 30 

napon belül. 

A felvett gyermek számára beszoktatási időszakot lehet beiktatni, amelynek 

időtartamát az intézet igazgatója a  szülőkkel egyeztetetve, a gyermek 

individuális képességeinek alapján határoz meg. A nem megfelelő beilleszkedési 



képességgel rendelkező gyermek esetében a szülőkkel való megegyezés, vagy 

írásbeli kérvény alapján az óvoda igazgatója felfüggesztheti, illetve 

megszüntetheti a gyermek óvodakötelezettségét. Egészséges gyermekeken kívül 

óvodai ellátásban részesülhetnek az enyhe  testi vagy szellemi fogyatékos 

gyermekek, illetve az enyhe kommunikációs- és viselkedészavarral küzdő 

gyermekek.  

 

 

Óvodalátogatás 

 

A gyermekek reggel 6.45-től 8.15-ig érkeznek és délután 15.00-től 16.30-ig 

távoznak az óvoda épületéből. 

Csak az egészséges, tünetmentes gyermek (az a gyermek, aki nem lázas és nem 

szed antibiotikumot) léphet be az intézménybe. Abban az esetben, ha 

a pedagógiai alkalmazott nem ítéli megfelelőnek a gyermek egészségi állapotát, 

az óvodába való felvételét visszautasíthatja. Az óvodába nem veszünk át 

gyermeket: hőemelkedéssel, antibiotikumos kezelés alatt, vírusos fertőzéssel, 

hasmenéssel vagy hányással, erős köhögéssel, orrfolyással, illetve a megfázás 

egyéb tüneteivel. 

A gyermek esetleges hiányzását és az étkeztetésről való kijelentkezését a szülő 

előre, de legalábbis a hiányzás napján reggel 8.00 óráig jelzi. Jó idő esetén 

a tavaszi, nyári, illetve őszi időszakban a gyermekek az óvodaudvarról is 

hazaengedhetőek. A szülő az udvaron jelzi az ott lévő tanítónak érkezését és 

ezzel átvállalja a felelősséget gyermekéért. A gyermek befejezi a játszást, 

a homokozót elhagyva leporolja magát és elbúcsúzik barátaitól. A pedagógus 

felügyeletére bízott gyermekek biztonságának érdekében ajánlatos, hogy a szülő 

a gyermek átvétele után mihamarabb elhagyja az óvodaudvart. Amennyiben 

mégis az óvodaudvaron marad a gyermekével, köteles az ott lévő pedagógus 

által felállított szabályokat betartani. 

   
 

A gyermekek átvétele 
 

A gyermeket a szülő reggel 6.45-től 8.45-ig hozza az óvodába és délután 15.00-

tól 16.30-ig jön érte. Amennyiben a gyermekkel későbbi időpontban érkezik (pl. 

orvosi ellátás miatt) arról előre értesíti a pedagógust annak érdekében, hogy 

a többi gyermek tevékenységét a késői érkezéssel ne zavarják meg. A gyermek 

óvodai távolmaradásáról személyesen vagy telefonon értesíti a pedagógusokat 

legkésőbb a hiányzás napján reggel 8.00 óráig. 

A szülő köteles a gyermeket a pedagógusnak átadni és az osztályterembe 

vezetni. A gyermeket nem hagyja egyedül sem az öltöző térségében sem pedig 

az épület bejáratánál. Amennyiben a szülő ezt az intézkedést megszegi,              

a pedagógus nem felel a magára hagyott gyermek biztonságáért és egészségéért. 



A pedagógus a szülőtől való átvétel kezdetétől felelős a gyermekért. Abban az 

esetben, ha a pedagógiai alkalmazott nem ítéli megfelelőnek a gyermek 

egészségi állapotát, annak az óvodába való felvételét visszautasíthatja. 

Amennyiben a gyermek a nap folyamán megbetegszik, az óvodapedagógus 

gondoskodik elkülönítéséről és telefonon értesíti a szülőket.  

 

 
Óvoda illeték  

 

A Szlovák Nemzeti Tanács 369/1990-es törvényének értelmében a 2. csatolás 

alapján Szentpéter község önkormányzata megváltoztatta a 6.§ szerint 

a gyermek óvodai illetékét, mely 2013.04.01-én lépett érvénybe. 

A SZNT 245/2008-as kiáltványának értelmében a szülő köteles gyermeke 

óvodai ellátásához hozzájárulni, mely nem befektetési jellegű, s az óvoda 

fenntartását hivatott biztosítani. 

Az illeték összege a következő: 

 

       -   2-5 éves gyermekek   - havi     5,00 €   

       -   5 éven felüli gyermekek      - hozzájárulás-mentesek 

 

  

Az illeték kéthavi időszakra előre térítendő, mégpedig az adott kalendáriumi 

hónap 15. napjáig. 

Az illeték összegét a szülő az osztályfőnöknek adja át, aki az átvett összegről 

igazolást állít ki. A beszedett pénzösszeget az óvoda fenntartójához juttatjuk el.  

 
A Szlovák Nemzeti Tanács 245/2008–as, az oktatásról és nevelésről szóló 

törvénye 28.  § a-nak 7. és 8. bekezdése értelmében, az alábbi esetekben az 

óvodai hozzájárulás térítésétől mentesül: 

a) az a gyermek, aki a  kötelező iskolalátogatást megelőző évben  jár óvodába,  

b) amennyiben a gyermek törvényes képviselője írásban tudja az óvoda 

fenntartójának igazolni, hogy anyagi szükséghelyzetben van és állami szociális 

támogatásban részesül, 

c) amennyiben a gyermek, bírósági döntés alapján került óvodai elhelyezésre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Napirend és nevelési- oktatási tevékenység 

 

Az óvoda nevelési- oktatási tevékenysége oly módon lett megszervezve, hogy 

megfelelő feltételeket biztosítson a gyermekek egészséges fejlődésének 

érdekében tekintettel életkori sajátosságaikra, egészségi állapotukra és 

pszichoszomatikus fejlettségi szintjükre. A tevékenységek tervezésekor 

kihangsúlyoztuk az egészség megóvását, a nagymértékű pszichikus és statikus 

túlterheltség elkerülését. 

Az oktatási folyamat gyermekközpontú, tekintettel van az egyes csoportok 

fiziológiai adottságaira. Az iskola-előkészítő nevelés fő formája, eszköze és 

felhasznált módszere a játék, amely a kisgyermek legtermészetesebb 

tevékenységi formája.  

A kialakított napirend figyelembe veszi az iskola-előkészítő oktatás 

specifikumait, valamint azt a tényt, hogy a gyermek egész napját az 

intézményben tölti  (pszichohigiénia– pihentető, mozgásos és aktivizáló 

tevékenységek felváltott alkalmazása). A napirend kidolgozása során figyelembe 

vettük  a  korcsoportok  egyéni fejlettségi jellegzetességeit. Előtérbe helyeztük 

a spontán-tapasztalat alapján szerzett tanulás módszereit és azok kritériumait, 

mint a spontaneitást, felfedezést, kommunikációt, aktivitást, biztonságot, 

ösztönzést és a környezet esztétikai kialakítását. Összességében az iskola-

előkészítő oktatás fő célját vettük alapul (a gyermek sokrétű 

személyiségfejlesztését). Nevelési- oktatatási tevékenységünk egyfajta 

modellként szolgál a napirend kialakításában, amely így elegendő teret nyújt az 

egyéni és csoporttevékenységeknek, a pedagógus által irányított tevékenységnek 

(egyéni megközelítés) és lehetővé teszi, hogy figyelembe vegyük a gyermekek 

aktuális igényeit és érdeklődését. A napirend során a pedagógus 

mozgástevékenységeket alkalmaz, amelyeknek a szellőztetett osztály ad teret. 

A tevékenységek során az óvónő ügyel arra, hogy a gyermekek ne legyenek 

túlöltözöttek. A mozgástevékenységeket a gyermekek személyi higiéniával 

kezdik és zárják. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Napirend 

 

6,45 – 8,30           Játék, játékos tevékenység 

 

8,30 – 9,00           Mozgás és relaxációs tevékenység 

 

9,00 – 9,30           Higiéniai szokások, tízórai 

 

9,30 – 10,30         Edukációs tevékenység 

 

10,30 – 11,45       Kinttartózkodás  

 

11,45 – 12,30       Higiéniai szokások, ebéd 

 

12,30 – 14,30       Délutáni pihenő 

 

14,30 – 15,15       Higiéniai szokások, uzsonna 

 

15,15 – 16,30       Játék, játékos tevékenység 

 

 

Öltözői rendtartás 

 

Az öltözőbe a gyermek szülői kísérettel érkezik (vagy a szülő által 

felhatalmazott személlyel). Öltözésnél és a ruhák elrakásánál a szülők 

önállóságra nevelik gyermekeiket. Az öltözőszekrénybe a szülő nem rakhat 

semmiféle ételt, gyümölcsöt vagy édességet. A szekrények rendjéért a szülő, az 

öltöző esztétikus külalakjáért az óvónő, a helyiség tisztaságáért pedig a takarító 

nő felel. A gyermekek által használt szekrény jellel van ellátva. A szekrényben 

elegendő tartalék ruha kell, hogy legyen. Az öltözőből a szülő köteles gyermekét 

az osztályig kísérni és az öltözőt rendben elhagyni. A szülő higiéniai okokból az 

osztály ajtajában átadja gyermekét a pedagógusnak. A gyermekek átöltözésekor 

(séta, udvari játszás esetén) azok biztonságáért a csoport óvodapedagógusa 

felelős. Az öltöző elhagyása előtt az óvónő ellenőrzi, hogy a gyermekek 

valamennyi tulajdona a szekrénybe kerüljön. A pedagógus semmilyen 

körülmények között nem hagyja magára a gyermeket az öltözőben. Az óvónő, a 

szabadban lévő tevékenységre való felkészülése alatt, a takarítószemélyzetet 

kéri meg a gyermekek felügyeletére.  

 

 

 

 

 



A mosdó és mellékhelyiség használata 

 

Valamennyi osztály rendelkezik mosdóval. Minden gyermek saját törülközővel 

rendelkezik, amelyek a gyermek saját nevével vannak ellátva. A törülközőket 

hetente cserélik. 

A fésűk tisztításáért, a padló szárazságáért és a mosdó tisztaságáért a takarító nő 

felelős. A gyermekek a mosdóban csak az óvónő jelenlétében tartózkodnak, aki 

az alapvető higiéniai szokások elsajátítására és önállóságra neveli őket. Egyben 

felel a toalett öblítéséért, a csapok elzárásáért és a megfelelő higiéniai, 

egészségügyi és biztonsági előírások betartásáért.  

Ebéd után, a délutáni pihenőre való felkészüléskor a pedagógus felügyelete alatt 

a gyermekek fokozatosan elsajátítják a fogmosás és szájhigiénia szokásait, 

a fogkefe használatát. Minden gyermek saját fogmosó pohárral rendelkezik, 

amely a fogkefével együtt a saját jellel ellátott helyen van. A fogkefék cseréjéért 

a gyermek szülei felelősek. Használat után a poharakat a takarító néni öblíti el és 

havonta egyszer a szülők otthon fertőtlenítik gyermekük fogkeféjét. 

 

 

Étkeztetés 

 

Az ebédet a gyermekek 11.45 és 12.30 között fogyasztják el az óvoda 

ebédlőjében. Az étel minőségéért, előírt mennyiségéért az étkeztetési kultúráért, 

a higiéniai előírások betartásáért az étkezde vezetője a felelős. Az étkeztetés 

szervezéséért és az azt érintő nevelési folyamatért az óvoda igazgatója és nevelői 

testülete felelős. Az óvónők megállapítják a napi étkezők számát és felügyelik 

a megfelelő mennyiségű folyadékbevitelt. A pedagógusok rávezetik 

a gyermekeket a kultúrált tálalási szokások elsajátítására, miközben ügyelnek az 

egyéni bánásmód alkalmazására. Az étkeztetés alatt a pedagógusok irányítják 

a gyermekeket és szülői kérésre segítik az étkezésben. Semmi esetre sem 

kényszerítik evésre a gyermeket. A 2-3 éves gyermekek alapvetően csak kanalat 

használnak étkezéshez, a 4 évesek villát is és az 5-7 év közötti gyermekek 

minden evőeszközt használnak. 

Az étkezések rendje:    

       tízórai:        9.00 

       ebéd:         11.45 

       uzsonna:    15.00 

 

 

Folyadékbevitel 

 

A gyermekek az iskolai étkezdében kapják meg a napi folyadékmennyiséget 

(tea, málnaszörp, tejitalok formájában), amelynek minőségéért és higiéniájáért 

a szakácsnők felelősek. Az osztálytermekben málnaszörpöt és teát ihatnak 



a gyermekek. A napi folyadékbevitel mennyiségének betartásáért a pedagógus, 

az ivópoharak tisztántartásáért a személyzet a felelős. Az iskolaudvaron 

felszolgált italt a pedagógus osztja ki a gyermekeknek, az ivópoharak 

tisztaságáért a takarító nő felelős, aki a poharakat napi egyszeri alkalommal 

mossa el. 

 

 

A gyermekek kinttartózkodása 

 

A szabad levegőn való tartózkodás folyamán a pedagógus köteles 

a gyermekeknek teljes értékű, szervezett tevékenységet biztosítani, miközben 

fokozott figyelmet fordít a gyermekekre. Betartja az erre vonatkozó általánosan 

érvényes egészségvédelmi és biztonsági előírásokat és az igazgató utasításait. 

Nagyobb létszámú gyermekcsoport vagy fokozott figyelmet igénylő 

tevékenységek során az igazgató további alkalmazottat biztosít a gyermekek 

biztonságának felügyeletére. Séta alkalmával a pedagógus legfeljebb 21 négy és 

öt év közötti gyermek, illetve 22 öt év feletti gyermek felügyeletét láthatja el. 

Nagyobb létszámú gyermekcsoport vagy fokozott figyelmet igénylő 

tevékenységek (pl. szánkózás) során az igazgató további óvodai alkalmazottat, 

vagy más nagykorú egyént biztosít a gyermekek biztonságának felügyeletére. 

Három és négy év közötti gyermekek esetén a kinti tevékenység csak két 

alkalmazott jelenlétében valósítható meg. 

A szabad levegőn történő tevékenységet a pedagógusok három részre bontják – 

megfigyelés, szervezett tevékenységi formák, különféle tartalmi irányultságú 

szabad játékok az ISCED 0 előírásainak értelmében.  A gyermekek szabad 

levegőn való tartózkodása elsősorban a gyermek edzettségének fokozását és 

ellenálló képességének növelését szolgálja. Az óvodapedagógusok megfelelő 

játékszereket biztosítanak a gyermekek számára, akiket játék közben is 

természet- és környezetvédelemre nevelnek. A játék során fejlesztik a gyermek 

pszichomotorikus készségeit, figyelemösszpontosító képességét valamint az 

alapvető környezet és természet-ismereti, baleset-megelőzési és közlekedési 

kompetenciáit.  Az udvar tisztántartásáért, a homokozók locsolásáért a takarító 

nő felel.  A pedagógusok a gyermekekkel foglalkoznak. Amennyiben 

valamelyik gyermek illemhelyre megy pedagógus kíséretében, addig a másik 

pedagógus felügyel a többi gyermekre. 

A szabad levegőn való tartózkodás a következő esetekben nem valósulhat meg: 

eső, erős szélfúvás, -10°C alatti fagy, erős köd vagy csúszásveszély esetén. 

A pedagógusok felelősségük tudatában dönthetnek a kinttartózkodás 

lerövidítéséről az évszak-, időjárás- és a gyermekek öltözete alapján.   

Úttesten való áthaladáskor elsőként a pedagógus lép az úttestre, jelzőtábla 

alkalmazásával leállítja a forgalmat. Mindaddig az úttesten marad, amíg minden 

gyermek át nem jut az úttest túloldalára, azaz az úttestet utolsóként hagyja el. 



A séta folyamán ügyel a gyermekek biztonságára, olyan tempóban halad, hogy 

áttekintése legyen minden gyermekről.  

 

 

A hálóterem rendje 

 

A délutáni pihenő alatt az óvodapedagógus figyelmet szentel a gyermekek 

megfelelő öltözetének (pizsama), biztosítja a terem gyermekeket nem 

veszélyeztető, rendszeres szellőztetését. A gyermekeket nem hagyja magukra, az 

alvás szükségét nem érző gyermeket egyedi bánásmódban részesíti. 

A pedagógus meseolvasással, meséléssel vagy zenehallgatással esetleg 

altatódalok éneklésével kellemes érzelmi hangulatot teremt az alvás időszaka 

alatt. 

 

 

Látogatói rendtartás  

 

Az öltözőkbe csak az egyes csoporthoz tartozó gyermekek szülei léphetnek be. 

A gyermekek általában 8.15-ig megérkeznek. Ezen időpont után a bejáratot 

lezárják.  

Látogatók (idegenek) számára tilos az óvoda területén való szabad tartózkodás. 

Az osztálytermekbe kizárólag az igazgató engedélyével, óvodai alkalmazott 

kíséretében léphetnek be. A foglalkozások alatt, azaz 8.30-tól 10.00 óráig teljes 

mértékben tilos a termekbe lépni. 

 

 

Egészséggondozás, a gyermek biztonsága és higiéniája 

 

Az egészséggondozást, higiéniát és a gyerekek biztonságát az óvoda 

alkalmazottai az általános jogi előírások alapján valósítják meg. Munkájuk során 

támaszkodva a Szlovák Iskola- és Tudományügyi Minisztérium 306/2008-as, az 

óvodákról szóló kiáltványána, továbbá a Munkatörvénykönyv 132 - 135 és 170 

– 175 közti paragrafusaira, a Polgárjogi Törvénykönyv 422. §-ára, a Szlovák 

Nemzeti Tanács által kiadott, az egészséggondozásról szóló    277/1994-es 

számú törvényére és ezen felül igazodnak az óvoda  belső rendtartásához és az 

igazgató utasításaihoz. 

 

Az óvodai nevelés biztonságos és higiéniai szempontból megfelelő lefolyásáért 

az óvoda igazgatója a felelős. Az épület biztonságáért és az anyagi biztonságért 

az óvoda fenntartója a felelős. A gyermekek biztonságáért és 

egészségvédelméért, a gyermek törvényes képviselőjétől (vagy az általa 



meghatalmazott személytől)  való átvétel kezdetétől, annak átadásáig,  az óvoda 

pedagógusai  felelősek.  

Egész napos oktatás és nevelés esetén az iskola előkészítői foglalkozásokat két 

óvodapedagógus váltott műszakban végzi. A gyermekek biztonságáért 

csoporttevékenységek alkalmával a pedagógus felel. Amennyiben 

a csoportfoglalkozásokat szülői beleegyezéssel külső tanerő végzi, a gyermekek 

biztonságáért ez idő alatt ő a felelős.  

Tanulmányi kirándulás alkalmával, a törvény 28. § s-a 10. bekezdésének 

értelmében, két pedagógiai felügyelet mellett még egy nagykorú egyén 

felügyelete is szükségeltetik. 

A gyermek óvodából való átvételére, a gyermek törvényes képviselője írásban 

felhatalmazhatja saját 10 évesnél idősebb gyermekét, vagy egy a pedagógusok 

számára ismert személyt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



A gyermek és a törvényes képviselő jogai és kötelességei 
 

A gyermeknek joga van  

- az oktatáshoz való egyenjogú hozzáféréshez, 

- térítésmentes óvodai oktatásra ötödik életéve betöltése után, az iskolai 

kötelezettség kezdete előtt, 

- államnyelven történő, és a törvény által meghatározott mértékben 

anyanyelven történő oktatáshoz, 

- olyan egyéni bánásmódhoz, amely tekintettel van a gyermek képességeire, 

lehetőségeire, adottságaira és egészségügyi állapotára, 

- vallási-, világnézeti-, nemzetiségi- és etnikai hovatartozásának tiszteletben 

tartásához, 

- a neveléssel és oktatással kapcsolatos tanácsadáshoz, 

- biztonságos és higiéniailag megfelelő oktatáshoz és neveléshez, 

- korának, képességeinek, érdeklődésének, egészségi állapotának és 

a pszichohigiéna alapjainak megfelelő nevelési-oktatási folyamatban való 

részvételre, 

- személyiségének tiszteletben tartásához  testi, mentális vagy szexuális 

erőszak elleni védelem biztosításához, 

- a személyét érintő információk, valamint a nevelési folyamatban általa 

elért eredmények hozzájutásához, 

- a nagycsoportban hetente egyszer (a kitűzött napon) kedven játékát 

elhozni. 

 

 

A gyermek kötelességei 

 

- a saját cselekedeteivel nem korlátozni a nevelésben és oktatásban 

résztvevő személyek jogait, 

- betartani az óvodai rendtartást és az óvoda más belső előírásait, 

- óvni az óvoda tulajdonát, és azt a tulajdont, melyet a nevelésre és 

oktatásra használnak, 

- úgy cselekedni, hogy ne veszélyeztesse a saját egészségét, biztonságát és 

az oktatási folyamatban résztvevő többi személy biztonságát sem, 

- tisztelni a barátait, és az óvodai alkalmazottakat, 

- az óvoda alkalmazottainak, az általános jogi előírásokkal és az óvoda 

belső rendtartásával összhangban lévő utasításokat respektálni. 

 

 

 

 

 



A gyermek törvényes képviselőjének joga van 

 

- kiválasztani a gyermeke számára azt az óvodát, amely a törvények 

értelmében, olyan oktatást és nevelést nyújt, amely megfelel a gyermek 

képességeinek, egészségi állapotának, érdeklődésének, vallásának, 

nemzetiségének és etnikai hovatartozásának a szabad óvodaválasztás 

rendszerének lehetőségein belül, 

- igényelni a tárgyilagos és sokoldalú információnyújtást a gyermekek 

számára, az oktatás elveivel, céljaival és a törvénnyel összhangban, 

- megismerni az óvoda nevelési-oktatási programját és az óvodai 

rendtartást, 

- tájékoztatást kapni a gyermek nevelési-oktatási eredményeiről, 

- az nevelési-oktatási tanácsadás igénybe vételére gyermeke számára, 

- részt venni az óvoda éves tervében meghatározott edukációs 

tevékenységekben az óvoda igazgatójának előzetes beleegyezésével, 

- véleményt nyilvánítani az óvoda nevelési programjával kapcsolatban. 

 

 

A gyermek törvényes képviselője köteles 

 

- megfelelő feltételeket teremteni a gyermek számára a nevelésre való 

felkészülésre, 

- betartani az óvodai rendtartásban meghatározott követelményeket, 

- biztosítani a gyermek szociális és kulturális hátterét, figyelembe venni 

a gyermek egyedi nevelési-oktatási szükségleteit, 

- az intézményt tájékoztatni a gyermek megváltozott egészségi állapotáról, 

egészségi problémájáról vagy olyan egyéb komoly problémákról, melyek 

befolyásolhatják a nevelés és oktatás folyamatát, 

- bejelenteni a gyermeket a kötelező iskolalátogatás teljesítésére, 

- igazolással alátámasztani a gyermek környezetének fertőzésmentességét, 

amennyiben a gyermek távolléte az óvodából betegség miatt meghaladja 

az öt egymást követő napot, 

- a gyermeknek a nevelési-oktatási folyamatról való távollétét igazoló 

dokumentumot benyújtani. 

 

             

 

 

 

 

 

 



Az óvodai rendtartás megvitatása 
 

 

 

 
1, megvitatva a tantestületi ülésen: 

 

 

 

 

 

2, jóváhagyatva a fenntartóval: 

 

 

 

 

3, jóváhagyatva az iskolatanáccsal: 

 

 

 

 

4, megvitatva, észrevételezve és jóváhagyva a szülői értekezleten: 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



A 2014/2015-es óvodai rendtartás, melynek feladatai valamennyi óvodai 

alkalmazott számára kötelező érvényűek , ..................... került megvitatásra 

és jóváhagyásra. 

 

  

 

                                                                                                                                

 

 

 

 

Pedagógia alkalmazottak                                              Aláírás 

 

 

Ig.h.  Bolla Erika                                                        ...................... 

          Kovács Adriana                                                  ...................... 

          Kovácsová Otília                                                ...................... 

          Mgr. Csalava Tóthová Rozália                           ...................... 

 

 

Nem pedagógiai alkalmazott: 

 

Csalavaová Melinda                                                     ...................... 

 

 

 

 

 

 

 

_________________                                               _________________ 

 

          jóváhagyta:                                                                  kidolgozta: 

 

    RNDr Bukovszky János                                              Bolla Erika 

az alapiskola és óvoda igazgatója:                            az óvoda ig. helyettese                           

 

 

 

 

 

 

 



A 2014/2015-ös óvodai rendtartás ismertetve volt a 2014. 9.18. –án 

megtartott  szülői  értekezleten. Jóváhagyását a szülő aláírásával 

igazolja: 
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