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Óvodánkban a nevelés és oktatás a Lenti Napközi Otthonos Óvoda Pedagógiai Programja alapján 
történik. A személyiségközpontú, képességfejlesztő, egyéniség kialakítását segítő, megőrző, 
hagyományápoló, a természetet szerető, sokszínű, egyéni szükségleteket és különbözőségeket 
figyelembe vevő nevelést, életkori sajátosságaiknak megfelelő, tudatos fejlesztést szeretnénk 
biztosítani. 
Célunk, hogy a gyermekek érzelmileg, szociálisan és értelmileg is felkészültek legyenek az iskolai 
életre. 
Ennek megvalósítását segíti a Házirend kidolgozása. 

„Tisztellek Téged, fontos vagy nekem, 
csakis Rád figyelek, és segítek Neked, 

ha szükséged van a segítségemre” 
 

Az óvoda neve:    Lenti Napközi  Otthonos  Óvoda   
     Címe:    8960  Lenti,  Vörösmarty u. 41. 
                Tel.:    92/551-030,  92/551-031. 
      Fax:    92/551-031. 
      Email:    lentiovi@lenti.hu 
Az óvoda vezetője:    G á l   Elekné 
      Tel.:    92/551-030 
Az óvoda  telephelye:   I. sz. Telephely 
      Címe:    8960  Lenti,  Petőfi u. 25. 
      Tel.:    92/351-047 
    Email:     lentiovi@tolnanet.hu 
Óvodavezető-helyettes:   Dányiné  Kovács Tünde Rozália 
Az óvoda titkára:    Belső  Tiborné 
Az óvoda gyermekvédelmi felelőse: Nákits Lászlóné 
Az intézmény működési területe:  Lenti város közigazgatási területe, továbbá akiket a 

szüleik az intézménybe iratnak.                  
 
1. Az óvoda nevelési éve: évente szeptember 01, a következő év augusztus 31. 

Oktatási éve: évente szeptember 01 a következő év június 01. 
Őszi, téli, tavaszi, nyári iskolai szünetek idején az óvodai létszám csökkenése esetén az 
épületekben csoportösszevonások lehetnek, melyről a szülőket előre tájékoztatjuk. 
Nyári zárás időpontja: a helyi szabályok szerint évente. Váltott időszakban 
telephelyenként, melyről a szülők február 15-ig tájékoztatást kapnak. 
Nevelés nélküli napok száma: 1 nap (szülők értesítése 7 nappal előbb történik). 
Ügyeletek meghatározásának rendje: mindig a szülők igénye alapján alakul. 

 
2. Az óvoda nyitvatartási ideje: Hétfőtől – Péntekig: 630-tól – 1800-ig. 

A gyermeknapi 10 óránál többet nem tartózkodhat az intézményben. 
 
3. Az Óvoda:  

A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a 
nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson vesz részt. A 
jegyző - az egyházi és magán fenntartású intézmények esetében a fenntartó - a szülő 
kérelmére és az óvodavezető, valamint a védőnő egyetértésével, a gyermek jogos érdekét 
szem előtt tartva, az ötödik életév betöltéséig felmentést adhat a kötelező óvodai 
nevelésben való részvétel alól, ha a gyermek családi körülményei, képességeinek 
kibontakoztatása, sajátos helyzete indokolja. [Nkt. 8. § (2)] 
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A gyermek az óvodát a 3. életéve betöltésétől az iskolaérettség eléréséig, maximum 8 éves 
koráig veheti igénybe. 
A köznevelésről szóló törvény 8. §-a alapján az óvoda a gyermek három éves korától a 
tankötelezettség kezdetéig nevelő intézmény. Az óvoda azonban felveheti azt a gyermeket 
is, aki harmadik életévét a felvételétől számított fél éven belül betölti, feltéve, hogy minden, 
a településen, vagy ha a felvételi körzet több településen található, az érintett településeken 
lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező három éves és annál idősebb 
gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthető.  
A szülő gyermeke adottságainak, képességeinek, érdeklődésének megfelelően, saját 
vallási, világnézeti meggyőződésére, nemzetiségi hovatartozására tekintettel 
szabadon választhat óvodát. [Nkt. 72. § (2)] 
A négyórás óvodában tartózkodás szabályozása  

 
Az időkedvezmény igénybevételének bejelentése: 
Ha a szülő úgy dönt, hogy csak napi négy órában kívánja igénybe venni az óvodai 
ellátást, akkor írásbeli kérelem formájában köteles bejelenteni az óvodában az 
időkedvezmény igénybevételét. 

 
4. A gyermekek kötelességei és jogai, a tankötelezettség 

 45. § (1) Magyarországon - az e törvényben meghatározottak szerint - minden 
gyermek köteles az intézményes nevelés-oktatásban részt venni, tankötelezettségét 
teljesíteni. 

 (2) A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a hatodik életévét 
betölti, legkésőbb az azt követő évben tankötelessé válik. Az a gyermek, akinek 
esetében azt a szakértői bizottság javasolja, további egy nevelési évig az óvodában 
részesül ellátásban, és ezt követően válik tankötelessé. A tankötelezettség teljesítése 
a tanév első tanítási napján kezdődik. Ha a gyermek az iskolába lépéshez szükséges 
fejlettséget korábban eléri, a kormányhivatal a szülő kérelmére szakértői bizottság 
véleménye alapján engedélyezheti, hogy a gyermek hatéves kor előtt megkezdje 
tankötelezettségének teljesítését. 

 (3)163 A tankötelezettség annak a tanévnek a végéig tart, amelyben a tanuló a 
tizenhatodik életévét betölti. A sajátos nevelési igényű tanuló tankötelezettsége 
meghosszabbítható annak a tanítási évnek a végéig, amelyben a huszonharmadik 
életévét betölti. A tankötelezettség meghosszabbításáról a szakértői bizottság 
szakértői véleménye alapján az iskola igazgatója dönt. 

 (4) A tankötelezettség kezdetéről 
a) az óvoda vezetője, 
b) ha a gyermek nem járt óvodába az iskolaérettségi vizsgálat alapján a szakértői 
bizottság, 
c) az óvoda, az iskola vezetője vagy a szülő kezdeményezésére az iskolaérettségi 
vizsgálat alapján a szakértői bizottság 
dönt. 

 A gyermeknek joga, hogy a nevelési – oktatási intézményben biztonságban és 
egészséges környezetben neveljék és oktassák, óvodai életrendjét pihenőidő, 
szabadidő, testmozgás beépítésével, sportolási, étkezési lehetőség biztosításával 
életkorának és fejlettségének megfelelően alakítsák ki. 

 A gyermek személyiségét,  emberi méltóságát és jogait tiszteletben kell tartani és 
védelmet kell számára biztosítani, fizikai és lelki erőszakkal szemben. Tilos a gyermek 
testi fenyítése. 

 A gyermek joga, hogy személyiségi jogait, cselekvési szabadságát és magánélethez 
való jogát az óvoda tiszteletben tartsa, e jogának gyakorlása azonban nem korlátozhat 
másokat, e jogainak érvényesítésében. 

http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1100190.TV#lbj162id3e19
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 A gyermek joga, hogy képességeinek, érdeklődésének, adottságainak megfelelő 
nevelésben, oktatásban részesüljön. 

 A gyermeknek joga van adottságának megfelelő megkülönböztetett ellátásában 
részesülni, pedagógiai szakszolgálathoz fordulni segítségért. 

 Joga, hogy családja anyagi helyzetétől függően rá szorultsági alapon kedvezményes 
étkezésben részesüljön, melyet a szülő a megfelelő iratokkal igazol. 

 A különleges bánásmódot igénylő gyermekek /Sajátos nevelési igényű gyermeknek, 
BTMN ,HH, HHH, tehetséges /illetve az óvónők és a fejlesztő-pedagógus által felismert 
részképességbeli hiányosságokkal küzdő gyermeknek joga, hogy speciális fejlesztő 
foglalkozásban részesüljön. 

 Nem érheti hátrány a gyermeket lelkiismereti meggyőződése, véleménye, kifejtett 
nézete miatt. 

 Az óvodában készült alkotások a gyermek tulajdonát képezik. 
 Részt vegyen a kötelező és választott foglalkozásokon. 
 Óvja saját és társai testi épségét, egészségét. 
 Megtartsa az óvoda helyiségei és az óvodához tartozó területek használati rendjét. 
 Megőrizze, illetőleg az előírásoknak megfelelően kezelje az óvodában használt 

játékokat, eszközöket, óvja az óvoda létesítményeit, eszközeit, a kulturált környezetet.  
 Nemzetiségi hovatartozásának megfelelő nevelésben és oktatásban részesüljön, 
 Az óvoda vezetői, pedagógusai és alkalmazottai, óvodatársai emberi méltóságát és 

jogait tiszteletben tartsa. Nem ön bíráskodhat, az általános emberi együttélés szabályait 
tartsa be. 

 
5. A szülők kötelességei és  jogai: 

  A szülő kötelessége a gyermek anamnéziséhez adatokat szolgáltatni. 
 A szülő kötelessége, hogy gondoskodjon gyermeke értelmi, testi, érzelmi és erkölcsi 

fejlődéséhez szükséges feltételekről és arról, hogy gyermeke teljesítse kötelességeit, 
továbbá megadjon ehhez minden tőle elvárható segítséget, együttműködve az 
intézménnyel, figyelemmel kísérje gyermek fejlődését, tanulmányi előmenetelét. 

 Biztosítsa gyermeke óvodai nevelésben való részvételét, továbbá tankötelezettségének 
teljesítését, 

 A szülő gyermeke adottságainak, képességeinek, érdeklődésének megfelelően, saját 
vallási, világnézeti meggyőződésére, nemzetiségi hovatartozására tekintettel szabadon 
választhat óvodát.  

 A szülő joga, hogy megismerje a nevelési-oktatási intézmény pedagógiai programját, 
házirendjét, tájékoztatást kapjon az abban foglaltakról. 

 Joga, hogy rendszeresen részletes és érdemi tájékoztatást, kapjon gyermeke 
fejlődéséről, magaviseletéről, neveléséhez tanácsokat segítséget kapjon, melynek 
dokumentációja a gyermekekről folyamatosan vezetett fejlődési lap,  (előre 
meghatározott időpontban, melyet a szülő kér a csoport bármelyik óvónőjétől, 
Kezdeményezze a szülői szervezet, közösség,óvodaszék létrehozását és annak 
munkájában továbbá a szülői képviselők megválasztásában, mint választó és mint 
megválasztható személy részt vegyen 

 Tiszteletben tartsa az óvoda pedagógusai, alkalmazottai emberi méltóságát és jogait, 
tiszteletet tanúsítson irántuk. 

 A szülő joga, hogy gyermeke neveléséhez igénybe vegye a pedagógiai szakszolgálat 
intézményét. A szülő kötelessége, hogy gyermekével megjelenjen a nevelési 
tanácsadáson, továbbá, biztosítsa gyermekének az óvoda pszichológusi vizsgálaton és 
a fejlesztő foglalkozásokon való részvételét, ha a tanulóval foglalkozó pedagógusok 
kezdeményezésére a nevelőtestület erre javaslatot tesz. Ha az e bekezdésben foglalt 
kötelezettségének a szülő nem tesz eleget, a kormányhivatal kötelezi a szülőt 
kötelezettségének betartására.  
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 A halmozottan hátrányos helyzetű gyermek szülőjét megilleti az a jog, hogy gyermeke 
óvodába járatásához-a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 
törtvényben meghatározottak szerint – anyagi támogatást kapjon. 

 A nevelési-oktatási intézmény vezetője vagy a pedagógus hozzájárulásával részt 
vegyen a foglalkozásokon 

 Személyesen, vagy képviselői útján – jogszabályban meghatározottak szerint- részt 
vegyen az érdekeit érintő döntések meghozatalában 

 Az oktatási jogok biztosához forduljon. 
 A szülő joga, hogy a belső önértékelés elkészítésében közreműködjön. A véleményét 

kérdőívek kitöltésével fejezheti ki az intézmény vezetőjéről, illetve a gyermeke óvodai 
csoportjában dolgozó óvodapedagógusokról. 

 
6. Együttműködés a szülőkkel: 

A családban elkezdett nevelési folyamatot az óvoda egészíti ki. Ehhez szükséges, hogy az 
óvoda és szülők kapcsolata nyitott legyen, jellemezze érdeklődés, bizalom, 
segítségnyújtás, őszinteség. Probléma, konfliktus, ellentét esetén mindenképpen keressék 
fel az óvónőt, vagy az óvoda vezetőjét, vezető helyetteseket és velük közösen 
igyekezzenek megoldást találni. 
A szülőknek lehetőségük van rá – intézmény igénye is - , hogy az óvodában folyó 
pedagógiai munka kialakításában, annak gyakorlatában, mint partnereink, a szülők aktívan 
vegyenek részt, ötleteikkel segítsék elő közös célunk megvalósítását. Nem tehető a 
gyermek előtt indulatos, negatív megjegyzés mások gyermekére, szüleire, származásra, az 
óvodára, az ott dolgozó felnőttekre. Az óvodapedagógusok munkáját hosszabb 
beszélgetésekkel ne zavarják, vegyék igénybe az alábbiakat. 
A szülő a fejlesztési terven és a konzultációs lapon tett aláírásával igazolja, hogy a gyermek 
értékelését megismerte. A gyermeki portfólió az óvodából nem elvihető és nem másolható.  
Különös gondosságot igényel a tanköteles korúak esete. Minden gyermek szülőjével 
egyénenként beszélgetnek az óvónők az iskolára való felkészültségről. 
 
Együttműködés formái: 

 Szülői Értekezlet, Szülői Közösségi megbeszélések. 
 Játszódélutánok, LECSÓ – Napok. 
 Nyílt rendezvények (játszóházak, óvodai napok). 
 Óvodanyitogató- nyílt nap  
 Családlátogatások. 
 Fogadóórák. 
 Beíratás előtti tájékozódás. 
 A faliújság közös használata is az információk átadását segítik. 

 
 
7. Részletes szabályok: 
 Gyermek ruházata:  

Mindig legyen tiszta, ápolt. 
Az óvoda biztosítja a foglalkozásokhoz az eszközöket, így csak a gyermek személyes 
holmijára van szükség: 

 Váltócipő a csoportszobai tartózkodáshoz (jól szellőző lábbeli, lehetőleg szandál) 

 Udvari játékhoz összekoszolható ruha, cipő 

 Egy – két váltás alsónemű 

 Kispárna 

 Fésű vagy hajkefe 
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 Mozgáshoz: kényelmes ruha, tornacipő, babzsák (rövid nadrág, póló, fehér pamut 
zokni) 

 Logopédiai foglalkozáshoz: simalapos füzet. 
 

 Étkeztetés 
 A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a 

továbbiakban: Gyvt.) 2015. szeptember 1-jétől hatályos módosítása értelmében az 
óvodában az ingyenes étkeztetésre való jogosultság kiterjed a rendszeres 
gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermekeken kívül a jelenleg 50%-os étkezési 
térítési díj-kedvezményre jogosult gyermekekre (3 vagy több gyermeket nevelő 
családok gyermekei, tartósan beteg és fogyatékos gyermekek) és azon két vagy egy 
gyermeket nevelőszülők gyermekeire, ahol a családban az egy főre jutó jövedelem nem 
haladja meg a kötelező legkisebb munkabér nettó összegének 130%-át (2015-ben a 89 
408 Ft-ot). Ingyenes étkezésben részesülnek továbbá a fogyatékos, tartósan beteg 
gyermeket nevelő családok egészséges, óvodába járó gyermekei is. Ezen felül – a 
Gyvt. 2015. július 1-jétől hatályos módosításának továbbvitelével – 2015. szeptember 
1-jétől is ingyenesen étkeznek a bölcsődébe és óvodába járó, nevelésbe vett 
gyermekek.  

 A szülő a 6.melléklet a 328/2011. (XII:29.) Korm. rendelethez kapcsolódó nyilatkozat 
kitöltésével  mentesül a díjfizetés alól.  

 Térítési díj befizetése: székhely óvodában, előre időben megadott napokon, 700-1630 óra 
között történik. 

 Az étkezési térítési díj befizetése: előre történik. Az előző hónapban igénybe vett 
tényleges étkezési napok számából adódó túlfizetés illetve hátralék kompenzálása 
történik, kiegészítve az adott hónap befizetésével. 

 Elmaradt étkezési térítési díj rendezésének módja: amennyiben a szülő befizetési 
kötelezettségének az adott hónapban bármely okra hivatkozva nem tud eleget tenni, az 
óvodavezetőhöz kell fordulnia, írásban engedélyt kérni az elmaradt étkezési térítési 
díjhátralék utólagos rendezésére, a befizetést megelőző 6 munkanapon belül.  A 
benyújtott kérelmet az óvodavezető 3 munkanapon belül elbírálja és írásban értesíti a 
szülőt a döntésről. 

 Fizetési halasztás a következő étkezési térítési díj befizetési időpontig adható. 
 Az első alkalommal elmaradt étkezési térítési díj befizetése esetén: a szülőt írásban 

„értesíti” az intézményvezető a tartozás fennállásáról és összegéről, a 
hátralékrendezésre 8 munkanapot biztosít. A továbbiakban is fennálló tartozásról újabb 
„felszólító” levelet küld ki az intézményvezető, további 8 munkanapot biztosítva a 
fennálló hátralék rendedzésre. Ezt követően, ha a hátralékteljesítés elmarad, jelzéssel 
él a hivatalos szervek felé. 

 Amennyiben túlfizetés keletkezik, a következő hónapban az aktuális többletösszeggel 
csökkentjük az esedékes tárgyhavi befizetés összegét. 

 Intézményváltás, elköltözés, egyéb fennálló ok miatt keletkezett túlfizetés esetén, a 
szülővel egyeztetve a lakcímre, vagy megadott számlaszámra az intézmény Gazdasági 
Ellátó Szervezete visszautalja 15 munkanapon belül. 

 Az étkezés lemondása vagy bejelentése a következő napra személyesen vagy 
telefonon történik (székhely: 92/551-031, I. sz. Telephely-Petőfi u. 25.:92/351-047) 
Amennyiben a szülő gyermeke hiányzását 24 órával előtte nem jelezte, úgy azt az 
étkezési nyilvántartó lapon zöld színnel megkülönböztetve jelöljük, és fizetési 
kötelezettséggel számoljuk el. Hosszabb hiányzás esetén a távolmaradás szabályai 
szerint legalább 1.- héttel előtte jelezze a szülő az étkezés lemondását. 
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 Élelmezésbiztonsági előírások: 
Az óvoda területén a gyermek egyéni etetése, nassoltatása otthonról hozott 
élelmiszerrel a többi gyermek előtt nem etikus, mások gyermekinek étellel kínálása az 
ételallergiák miatt tilos. Élelmiszer az öltözőszekrényekben nem tárolható. Ünnepek, 
jeles napok esetében kizárólag gyári csomagolású, biztonsági előírásoknak megfelelő 
feliratokkal ellátott, felbontatlan aprósütemény, kekszféleség, valamint legalább 100 % 
gyümölcstartalmú rostos ital (zárt csomagolásban) hozható. A születésnapi torta 
kizárólag kereskedelmi egységből, hivatalos blokkal igazolva vehető át étkezési célra. 
 

 Egészségügyi szabályok: 
      Az óvodában csak egészséges gyermek tartózkodhat! 

 Beteg, megfázott, gyógyszert, láz- vagy köhögés csillapítót szedő, még lábadozó 
gyermek bevétele az óvodába a gyermek biztonságos gyógyulása és a többiek 
egészségének megőrzése érdekében nem lehetséges. Ilyen esetekben az óvónő 
kötelessége a gyermek átvételének megtagadása. 

 Amennyiben a gyermek napközben megbetegszik, az óvónő köteles a szülőt 
telefonon értesíteni. A szülőnek a gyermeket a lehető legrövidebb időn belül el kell 
vinni az óvodából. Az orvos felkereséséről a szülő gondoskodik. Ezután a gyermek 
csak orvosi igazolással jöhet újból óvodába. 

 Az óvónők otthonról beküldött gyógyszert nem adhatnak be. (kivétel: allergia és 
lázgörcs, epilepszia csillapítására szolgáló készítmények, folyamatos szedést kívánó 
szerek a vezetővel történt egyeztetés alapján), továbbá tilos ezeket a gyermek 
holmija közt elhelyezni. 

 Az oktatási év (09. 01. – 06. 01.) alatt betegség esetén orvosi igazolással, egyéb 
bejelentett hiányzáskor (rossz időjárás, családi okok...) pedig az óvoda által 
biztosított Kérem engedélyezni nyomtatvánnyal, történik a hiányzás igazolása  

 Láz, hányás, hasmenés, hasgörcs esetén az óvónő – megkezdve a láz csillapítását 
– értesíti a szülőt, hogy minél előbb vigye orvoshoz gyermekét. 

 Fertőző betegség (rubeola, bárányhimlő, skarlát, májgyulladás, tetű) esetén a 
szülőnek bejelentési kötelezettsége van. Az intézmény pedig fertőtlenítő takarítást 
végez. 

 
8. Védő – óvó előírások 

Az intézményben készült fotók és videó felvételek interneten, közösségi portálokon való 
megjelentetése csak a szereplők/érintettek előzetes hozzájárulásával lehetséges, szülői 
írásbeli nyilatkozatok alapján. 

 Gyerekvédelem: 
Az óvoda nevelőtestülete gyermekvédelmi feladatait a pedagógiai programban 
meghatározottak szerint végzi, együttműködve az óvoda Gyermekvédelmi Felelőse, a 
Gyermekjóléti Szolgálattal, a Kormány Hivatallal és a Jegyzővel. 

 Baleset megelőzés: 
A gyermekekkel 
- az óvodai nevelési év, valamint  
- szükség szerint, a foglalkozás, kirándulás stb. előtt a gyermekek életkorának és fejlettségi 
szintjének megfelelően ismertetni kell az védő-óvó előírásokat. 
Az óvoda épületén kívül más intézmények helyiségeinek használatakor ugyanezek a 
szabályok érvényesek. Balesetkor a gyermeket haladéktalanul el kell látni (csoport felügyeletét 
megoldva), intézkedést a súlyosságtól függően megteszi az óvónő – orvosi ellátás, szülő 
értesítése, jegyzőkönyv felvétele, átadása a szülőnek szükség szerint. 
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 Behozható tárgyak: 
2011. évi CXC. törvény 25. §.(3) alapján 
Otthoni tárgyakat, eszközöket, játékokat csak az óvónőkkel történt előzetes egyeztetés után 
hozhatnak a gyermekek az intézménybe. 
Ha a gyermek óvodába értéktárgyakat hoz (aranylánc, karóra, karkötő, egyéb értékes tárgyak, 
stb.) azok megőrzésére, eltűnéséért felelősségvállalására az óvoda nem vállalkozhat.  

 Egészségügyi felügyelet és ellátás rendje: 
2011. évi CXC. törvény 25. §.(5) alapján 
Védőnő rendszeresen és szükségszerűség szerint tisztasági szűrést végez. Az egészségügyi 
ellátásban  

 

10. Egyéb szabályozások: 

 Ünnepek, hagyományok 
Az intézmény jelkép, viselet, egyéb külső jegy, mint hagyomány ápolásának, használatának 
leírása 

Megnevezés Leírás 

Címeres magyar zászló, címer szabvány 

Kokárda  Nemzeti színű szalag 

Ünnepi viselet Szülői ízlés szerint 

Ünnepi viselet nemzeti ünnepeken Fehér felső, sötét alj, nadrág 

 
 A gyermekek érkezésének és távozásának rendje: 

 A gyermeket minden nap 08.30-ig javasolt behozni az óvodába. 

 Érkezéskor a szülő személyesen adja át az óvónőnek a gyermeket, ha a gyermek 
valamilyen oknál fogva nem megy, be a csoportszobába az óvónő nem tud a gyermek 
jelenlétéről, így felelősséget sem vállalhat érte. 

 A gyermekeknek és a dolgozóknak lehetőségük van arra, hogy az óvodába kerékpárral 
érkezzenek. A kerékpárokat a kerékpártárolókba lezárva célszerű elhelyezni. 
 

 Aki alvás ideje alatt kívánja elvinni a gyermekét, az alvók zavarása nélkül, csendesen 
öltözhet és készülődhet. Az öltözőszekrény ülőpadjára kell ültetni a gyermeket a saját 
jeléhez, a szekrény tetejére nem, mert az balesetveszélyes. A tornaszoba csak óvónői 
felügyelettel használható. 

 Az óvodából gyermek idegennek, vagy 14 éven felüli testvérnek csak a szülő írásbeli 
kérelme alapján adható ki. Elvált szülők esetében a bíróság által megjelölt gondozó viheti el 
a gyermeket. A gyermeket csak olyan személynek adjuk ki, aki nem veszélyezteti a 
gyermek épségét, ellenkező esetben más hozzátartozót értesítünk. A gyermek elvitelekor 
minden esetben az óvónőnek szólni kell. A gyermek egyedül nem jöhet, és nem távozhat.  
 

 Az óvodába járási kötelezettség rendje:  
A Közoktatási Törvény szabályai szerint a gyermek: 

 Amelyik évben betölti 3. életévét a nevelési év kezdő napjától napi 4- órát köteles óvodai 
nevelésben részt venni. 2011.évi CXC törvény 45.§. (2) A gyermek abban az évben, 
amelynek augusztus 31. napjáig a hatodik életévét betölti, legkésőbb az azt követő évben 
tankötelessé válik. Az a gyermek, akinek esetében azt a szakértői bizottság javasolja, 
további egy nevelési évig az óvodában részesül ellátásban és ezt követően válik 
tankötelessé. 
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 A tankötelezettség kezdetéről az óvoda vezetője, az óvoda, az iskola vezetője vagy a szülő 
kezdeményezésére az iskolaérettségi vizsgálat alapján a szakértői bizottság dönt. 
 

 A foglalkozásokról távolmaradás szabályai: 

 A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a 3. életévét betölti, a nevelési év 
kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson vesz részt. [Nemzeti 
köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 8. § (2) bekezdés] 

 Felmentés 
 A jegyző – az egyházi és magán fenntartású intézmények esetében a fenntartó – a szülő 

kérelmére és az óvodavezető, valamint a védőnő egyetértésével, a gyermek jogos érdekét 
szem előtt tartva, az 5.életév betöltéséig felmentést adhat a kötelező óvodai nevelésben 
való részvétel alól, ha a gyermek családi körülményei, képességeinek kibontakoztatása, 
sajátos helyzete indokolja. [Nkt. 8. § (2) bekezdés] 

 Öt éves kortól a gyermek, napi négy órában köteles óvodai nevelésben részt venni. (öt 
éves kortól nincs felmentési lehetőség!) 

 A kötelező óvodáztatásban részt vevő gyermek hiányzása az óvodából 2015. 
szeptember 1-től 

 Ha a gyermek az óvodai foglalkozásról távol marad, mulasztását igazolnia kell. 

 A mulasztás igazolása minden óvodaköteles gyermekre egyformán kötelező, akit nem 
mentettek fel az óvodakötelezettség alól, akár négy órát, akár többet tartózkodik az 
óvodában. 

 A mulasztást igazoltnak kell tekinteni, ha 

 a) a szülő írásbeli kérelmére a gyermek aházirendben meghatározottak szerint engedélyt 
kapott a távolmaradásra, 

 b) a gyermek beteg volt, és azt a házirendben meghatározottak szerint igazolja, 

 c) a gyermek hatósági intézkedés vagy egyéb alapos indok miatt nem tudott óvodába járási 
kötelezettségének eleget tenni. 

 Figyelem! 

 A mulasztás szabályait a 20/2012. EMMI rendelet előírásai alapján az 
óvoda házirendjében kell meghatározni. A szülőknek ismerni kell az mulasztás igazolásának 
szabályait, mert az igazolatlan mulasztásnak súlyos következményei lehetnek. 

 A házirendet az óvodaszék hagyja jóvá, óvodaszék hiányában az óvodai szülői szervezet. 
Tehát a szülőknek beleszólásuk van a házirend elkészítésébe. A házirendről bővebben 
információ itt található! 

 Az igazolatlan hiányzás büntetési fokozatai 

 Ha a gyermek távolmaradását nem igazolják, a mulasztás igazolatlan. 

 Öt nap hiányzás esetén 
 Ha a gyermek az Nkt. 8. § (2) bekezdése alapján vesz részt óvodai nevelésben, és egy 

nevelési évben igazolatlanul öt nevelési napnál többet mulaszt, az óvoda vezetője értesíti a 
gyermek tényleges tartózkodási helye szerint illetékes gyámhatóságot és a gyermekjóléti 
szolgálatot. 

 Az értesítést követően a gyermekjóléti szolgálat az óvoda, haladéktalanul intézkedési 
tervet készít, amelyben a mulasztás okának feltárására figyelemmel meghatározza a 
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gyermeket, veszélyeztető és az igazolatlan hiányzást kiváltó helyzet megszüntetésével, a 
gyermek óvodába járásával kapcsolatos, továbbá a gyermek érdekeit szolgáló feladatokat. 

 Tíz nap hiányzás esetén 
 Ha a gyermek az Nkt. 8. § (2) bekezdése alapján vesz részt az óvodai nevelésben, és az 

igazolatlan mulasztása egy nevelési évben eléri a tíz nevelési napot, az óvoda vezetője a 
mulasztásról tájékoztatja az általános szabálysértési hatóságot. 

 Húsz nap hiányzás esetén 
 Ha a gyermek az Nkt. 8. § (2) bekezdése alapján vesz részt az óvodai nevelésben, és 

igazolatlan mulasztása egy nevelési évben eléri a húsz nevelési napot, az óvoda vezetője 
haladéktalanul értesíti a gyermek tényleges tartózkodási helye szerint illetékes 
gyámhatóságot. [20/2012. EMMI rendelet 51. § (4)] 

 Szabálysértési eljárás óvodai hiányzás esetén 

 Tizenegy nap hiányzás esetén 
 A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről 

szóló 2012. évi II. törvény 247. § c) pontja szerintiszabálysértési tényállás 
megvalósulásához szükséges mulasztás mértéke az adott nevelési évben összesen - az 
Nkt. 8. § (2) bekezdése alapján óvodai nevelésben részt vevő gyermek esetén -tizenegy nap 

 A pénzbírság legalacsonyabb összege – e törvény eltérő rendelkezése hiányában – ötezer 
forint, legmagasabb összege százötvenezer forint. [2012. évi II. törvény 11. § (1)] 

 Betegség esetén – orvosi igazolás. 

 Egyéb esetben (üdülési, külföldi tartózkodás) az óvoda vezetőjétől kell írásban engedélyt 
kérni. Kérem engedélyezni nyomtatványon írásban, 

 a gyermek egy nevelési évben maximum 10 napot hiányozhat igazolatlanul. 

 Ha a gyermek az iskolai életmódra felkészítő foglalkozásról egy nevelési évben 10 napnál 
többet igazolatlanul mulaszt, értesíti a gyermek lakóhelye szerint illetékes általános 
szabálysértési hatóságot és a jegyzőt, tanköteles gyermek esetén a kormányhivatalt és a 
gyermekjóléti szolgálatot. Az értesítést követően a gyermekjóléti szolgálat az óvoda 
bevonásával haladéktalanul intézkedési tervet készít, amelyben meghatározza a 
feladatokat. 
 

 Az óvodai beiratkozás tudnivalói: 

 A beiratkozás a fenntartó által kijelölt időpontokba történik. A gyermek személyi 
azonosítására alkalmas, a gyermek nevére kiállított személyi azonosító és lakcímet igazoló 
hatósági igazolvány, valamint a szülő személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági 
igazolványa szükséges a beiratkozáshoz. 

 A szülő és a gyermek személyesen jelenjen meg, tájékoztatás után a gyermekről adjon 
információt az intézmény vezetőnek. 

 A szülők és a gyermekek számára lehetőséget biztosítunk óvodánk és a dolgozók alapos 
megismerésére (az óvodai napirend zavarása nélkül). 

 A gyermek felvételéről a szülő írásban kap értesítést az óvoda vezetőjétől – az óvodát a 
személyes egyeztetés után megbeszélt időpontban kezdheti a gyermek. 

 
A gyermekek jutalmazásának elvei és formái: Az óvoda nevelőtestülete a nevelési év során 
rendszeresen értékeli a gyermekek magatartását, kötelességtudatát és a képességeinek 
kibontakoztatása terén való előmenetelét. Az óvodában alkalmazott jutalmazás a verbális és 
nonverbális kifejezések, és kommunikációs eszközök, érzelmek kifejezése, kiemelt-megtisztelő 
feladatadás. A fegyelmező intézkedések az életkori sajátosságokból fakadóan mindig a pozitív 
irányba ható mintaadás, átterelés, motiválás, megbeszélés, szélsőséges esetben tevékenység 
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megállítása. Elkülönítés a-csoport területéről-, étel, tárgy vagy szeretetmegvonás nem 
alkalmazható. Mindig a gyermek viselkedésének közösségellenességére irányul, a pillanatnyilag 
adott magatartást ítéljük el és nem a gyermeket. 
 
11. Fontos tudnivalók:   

 Alkohol és drog fogyasztását az intézmény egész területén kérjük mellőzni! 

 Dohányozni szigorúan TILOS! – Nemdohányzó intézmény! 

 Az óvoda területén kereskedelmi, ügynöki tevékenység nem folytatható – kivétel az 
óvoda által szervezett rendezvény alkalmával. 

 Az óvoda látogatására (a jogosultakon kívül) csak az óvodavezető adhat engedélyt. 

 A gyermekek holmiját az arra kijelölt szekrénybe tárolják. Mivel két gyermek használ 
egy rekeszt, a jobb helykihasználás érdekében csak a legfontosabb holmikat lehet 
tárolni a szekrényekben.  

 Megszűnik az óvodai elhelyezés – iskolai életmódra felkészítő foglalkozások 
kivételével – ha a gyermek az óvodából igazolatlanul 10 napnál többet van távol. Ha 
a gyermek csak iskolai életmódra felkészítő foglalkozáson vesz, részt óvodai 
elhelyezése nem szűnik meg, de étkezéséről a szülő köteles gondoskodni. 

 Óvodáztatási támogatás  
Ha a gyermek szülője óvodáztatási támogatásra jogosult, a gyermeknek egy óvodai 
nyitvatartási napon legalább 6 órát az óvodában kell tartózkodnia. 

 Minden szülőnek kötelessége felhívni az óvónők figyelmét arra, ha gyermeke 
különleges betegségben, illetve epilepsziára, veszélyes allergiára, lázgörcsre, stb. 
hajlamos, valamint köteles a napközben elérhető telefonszámát megadni.  
 

12. Záró rendelkezések: 
 A Házirend nyilvánosságra hozatala szülői értekezleten történik, majd a megismerhetőség 

folyamatos biztosítása céljából az intézmény épületeiben kifüggesztésre kerül. (az intézmény 
hirdetőtábláján). A Házirend egy példányát a gyermek óvodába történő beíratásakor átadjuk a 
szülőnek. Annak érdemi változása esetén a szülőket tájékoztatjuk. 

 A Házirend a kihirdetést követően 2015. december 01. nap lép hatályba és visszavonásig 
érvényes. A hatálybalépéssel egyidejűleg érvényét veszti az óvoda 2015. November 11.-én 
jóváhagyott házirendje. 
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Jóváhagyási, egyetértési, véleményezési záradék 
 
LEGITIMÁCIÓS ZÁRADÉK 
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 Dátum                                                    Nevelőtestület 

 

 

 

Jóváhagyta 

 

 

 

 

_________________________    ____________________________ 

Dátum                    Óvodavezető 

 

 

 

 

 

A házirend hatálya és hatályba lépése: 

Területi hatálya: az intézmény épülete és udvara, egyéb külső helyszín  ahol a gyermekekkel 

tartózkodunk. 

 

 

 

 

 Személyi hatálya: Lenti Napközi Otthonos Óvodába beiratkozott gyermekek, szüleik, hozzátartozóik. 

 2015. december 01.-től visszavonásig. 

 
 
 


