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A HÁZIREND SZABÁLYAI AZ ÓVODA DOLGOZÓIRA, GYERMEKEIRE, 

A SZÜLŐKRE VONATKOZNAK!  

KÉRJÜK, A HÁZIREND BETARTÁSÁT A GYERMEKEK, SZÜLŐK ÉS 

DOLGOZÓK ÉRDEKÉBEN! 
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Kedves Szülők! 

Sok szeretettel köszöntjük Önöket a Kishajó Baptista Óvodában! Köszönjük a 

bizalmat, amellyel megtiszteltek bennünket, ránk bízva legdrágább kincsüket, 

gyermeküket. 

Szeretnénk, hogy kapcsolatunk a kölcsönös bizalomra, őszinteségre és tiszteletre 

épülne, melyben a gyermekek nevelése érdekében együttműködhetünk. Imádkozunk, 

hogy Istentől kapott szeretettel, bölcsességgel tudjuk ezt tenni. 

Ahhoz, hogy gyermekeink nyugalmát, biztonságát, fejlődését az óvoda megfelelő 

módon biztosítani tudja, kérjük, hogy az alábbiakban részletezett házirendünket 

szíveskedjenek megismerni, és a benne foglaltakat betartani! 

Előre is köszönjük! 
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TÖRVÉNYI HÁTTÉR 

• A Nemzeti Köznevelésről szóló 2011.évi CXC Törvény  
• A nevelési-oktatási intézmények működéséről szóló 20/2012.(VIII.31.) EMMI rendelet  
• A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 

rendelkezései 

NEVELÉSI ÉV RENDJE 

• A nevelési év szeptember 1-től augusztus 31-ig tart.  
• Június 1-től augusztus 31-ig nyári életrend szerint működik az óvoda, összevont 

csoportokkal 

ÜNNEPEK, HAGYOMÁNYOK 

• Az óvoda Pedagógiai Programja, Szervezeti és Működési Szabályzata (későbbiekben 
SZMSZ) tartalmazza az ünnepek, megemlékezések rendjét, a hagyományok ápolásával 
kapcsolatos feladatokat. 

AZ ÓVODA NYITVA TARTÁSA 

• Az óvoda 5 napos munkarenddel működik: hétfőtől péntekig.  
• Nyitva tartás: 630 - 1700 óráig. Reggel: 630 - 7 30 óra között egy csoportban gyülekeznek a 

gyermekek. Délután: 1630 - 1700 óráig összevont csoport működik. A gyerekeket a nyitva 
tartás végéig, 1700óráig el kell vinni az óvodából! 

ÓVODAI SZÜNETEK 

• Az óvoda nyáron 1 hónapra bezár előre bejelentett időpontban – ezt február 15-ig tudatjuk. 
• Télen december 27. és január 2. között is zárva tartunk. 
• Bármely okból lecsökkenő gyermeklétszámnál az intézmény fenntartja jogát az 

összevonásra. 
• Évente 5 nevelés nélküli munkanapot vehet igénybe az óvoda, melynek időpontjáról 

legalább hét nappal előre tájékoztatjuk a családokat.  

AZ ÓVODA NAPIRENDJE 

• 6.30 – 12.00 Érkezés folyamatosan, szabad játék, egyéni fejlesztés, tízórai, testmozgás, 
óvodapedagógus által kezdeményezett tevékenységek, tevékenységben megvalósuló tanulás a heti 
rendben rögzítettek szerint, udvari játék, levegőzés. 

• 12.00 – 13.00 Ebéd, testápolási teendők. 

• 13.00 – 15.30 Pihenés, folyamatos ébredés, csendes játék, étkezés, testápolás. 

• 15.30 – 17.00 Szabadon választott tevékenység, játék a szabadban, csoportszobában, folyamatos 
távozás az óvodából. 
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• A gyermekek biztonságának és értékeink védelme érdekében a bejárati ajtót állandóan zárva 
tartjuk. A belépés szülőknek a számkód beütésével lehetséges, másoknak (nagyszülőknek, 
rokonoknak) pedig csengetéssel.  

• Az óvoda elektromos ajtaját csak a szülők kezelhetik, ezért kérjük, hogy soha ne engedjék 
meg a gyermekeknek az ajtót kóddal nyitogatni. Biztonsági okok miatt lett felszerelve, hogy 
idegenek, illetéktelenek ne tudjanak bejönni. A szülők felelőssége, hogy a biztonsági kódos 
ajtónyitót csak Ők használhatják, és a kódot senkinek sem adhatják ki! Aki ezt nem tartja 
be, felelősség terheli az esetlegesen okozott károk megtérítésében.  

• A gyermekek az épületben és az udvaron csak felnőtt felügyelete mellett tartózkodhatnak. 

• A szülők gyermekeiket kísérjék be az óvodába, és a csoportszoba ajtajában az óvónőnek 
személyesen adják át.  

• Az óvoda csak azokért a gyermekekért felelős, akiket személyesen vettek át az óvónők. 

• Az óvodába való beérkezés 8.30 óráig történjen, de a szülők előzetes bejelentés alapján, 
később is behozhatják gyermekeiket. Az óvoda ajtaját 8,30-kor bezárjuk. 

• A gyermekek ne éhgyomorral jöjjenek az óvodába, pár falatot mindenképpen egyenek 
otthon, és igyanak folyadékot is, nehogy rosszul legyenek emiatt.  

• Délben a gyermekekre a szülők az öltözőben várakozhatnak. Az itt alvó gyerekek nyugalma 
érdekében kérjük, hogy ilyenkor a folyosókon és az udvaron ne engedjék gyermekeiket 
játszani, hangoskodni.  

• A gyermeket csak törvényes gondviselői vihetik haza, kivéve, ha előzetesen írásos 
meghatalmazást adtak, mely lehet állandó vagy egyszeri. A szülőnek gondoskodnia kell 
arról, hogy gyermeke csak felnőtt (esetleg 14. életévet betöltött gyermek) kíséretével jöjjön, 
ill. távozzon az óvodából. 

• Az óvodánkban és az udvaron is, csak az óvodánkba járó gyermekekért vállalunk 
felelősséget. A mászókákat, hintát, csúszdát egyéb kültéri mozgásfejlesztő eszközt, 
kizárólag az óvónő jelenlétében, rendeltetésszerűen lehet használni.  

• A szülő megérkezésekor a gyermekével kapcsolatos felelősség áthárul a szülőre. 
Gyermekeinket szeretnénk arra nevelni, hogy szüleiket, és az ő idejüket tiszteljék azzal is, 
ha megérkeznek értük az óvodába, játékukat helyére téve, elköszönjenek társaiktól, 
óvónőjüktől és ne várakoztassák szüleiket. Későbbi, nem kívánatos szokást előzhetünk meg 
következetességünkkel. 

• A gyermek távozását a szülő minden esetben jelezze az óvónőnek. 

• Az óvoda zárásának időpontjáig, 17 óráig a szülőnek el kell vinnie gyermekét. Esetleges 
akadályoztatása esetén, köteles telefonon jelezni, hogy kit bízott meg maga helyett, aki 
időben érkezik a gyermekért.  

• A szülők utcai cipővel, higiéniai okokból nem léphetnek be a csoportszobába, (a gyermekek 
által játék közben használt területre,) a konyhába, és a mosdókba! 

• Azokon a rendezvényeken, melyeken a szülők is hivatalosak, a szülő köteles a gyermeke 
biztonságáról gondoskodni, és az óvoda szabályait betartani.  
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MIKOR VEHETI IGÉNYBE A GYERMEK AZ ÓVODÁT  

 Nemzeti köznevelésről szóló 2011 évi CXC. törvény (NKt.) 8.§ (2) bekezdése szerint¬ 
• a gyermek abban az évben, melynek augusztus 31. napjáig betölti a 3. életévét, a nevelési év 

kezdő napjától napi négy órában óvodai foglalkozáson köteles részt venni.   

• Aki a harmadik életévét a felvételtől számított fél éven belül betölti és az intézmény 
férőhelyeinek száma, ezt lehetővé teszi, felvehető az óvodába.  

• A gyermek abban az évben válik tankötelessé, amelyik év augusztus 31. napjáig betölti a 6. 
életévét.   

• A tanköteles gyermek további egy évet maradhat óvodában érvényes (január 15-e előtt 
kiállított) szakértői vélemény, vagy az Oktatási Hivatal határozata alapján (kérelem 
benyújtási határidő január 15).   

• Amikor a gyermek egészséges, és azt az orvos igazolja. 

• Az óvodai felvétel jelentkezés alapján történik évi egy alkalommal, de a gyermekek 
felvétele egész évben folyamatos. 

 

A GYERMEKEK JOGAI  

• (KNt. 45. §)  A gyermek joga hogy biztonságos, egészséges környezetben képességeinek és 
érdeklődésének megfelelő nevelésben részesüljön.   

• Az óvodai életrendjét pihenőidő, szabadidő, testmozgás beépítésével, sportolási, étkezési 
lehetőség biztosításával, életkorának és fejlettségének megfelelően alakítsák ki. A család 
anyagi helyzetétől függően kedvezményben részesüljön. 

• A gyermekek biztonsága érdekében az óvodában tartózkodás ideje alatt végig pedagógus 
felügyelete alatt álljon.  

• A gyermek személyiségét, emberi méltóságát és jogait tiszteletben kell tartani, és védelmet 
kell számukra biztosítani a fizikai és lelki erőszakkal szemben. 

• Saját jogaik gyakorlása közben nem korlátozhatnak másokat. 

A GYERMEKEKKEL KAPCSOLATOS EGÉSZSÉGÜGYI SZABÁLYOK  

• Csak teljesen egészséges gyermek tartózkodhat az óvodában. 

• Járványos betegségek elterjedésének megelőzése érdekében, nem hozható óvodába a 
betegségre gyanús gyermek: ha otthon hányt, hasmenése vagy láza volt, váladékos a szeme, 
herpeszes a szája, ill. kiütéses, köhög, megfázott, náthás, stb. Ha mindez hétvégén történt, 
akkor sem hozható a gyermek, csak orvosi igazolással.  

• Az óvodában megbetegedett gyermek elviteléről a szülő, az értesítést követően a 
legrövidebb időn belül köteles gondoskodni, tehát azonnal jönnie kell a gyermekért. 
Mindezt a saját, és mások gyermekei érdekében kérjük!  

• A szülő lakcímét, telefonszámát, (napközbeni elérhetőségét,) illetve annak változásait 
azonnal köteles bejelenteni az óvodában. A gyermeke érdekében bármikor elérhetőnek kell 
lennie, vagy gondoskodnia kell egy ilyen személyről.   
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• Fertőző betegség és fejtetű esetén azonnal értesíteni kell az óvodát, mert a szülőnek 
bejelentési kötelezettsége van.  

• Lábadozó, gyógyszeres kezelés alatt álló, (bármilyen gyógyszert, láz- vagy 
köhögéscsillapítót szedő) gyermek, a saját biztonságos gyógyulása, és társai egészségének 
megőrzése, védelme érdekében az óvodát a teljes gyógyulásáig egyáltalán nem látogathatja. 

• Az óvodában a gyermek számára tilos bármilyen gyógyszer beadása! Ez alól csak az azok a 
krónikus betegségre kapott gyógyszerek képeznek kivételt, amelyeket a gyermeknek a 
kezelőorvosa utasítása alapján napközben is szednie kell (pl. epilepszia), illetve hirtelen 
fellépő súlyos egészségügyi állapotokat véd ki (pl. asztma roham, lázgörcs). Ezekben az 
esetekben a kezelő szakorvos diagnózisa, és kezelési útmutatása szükséges. 

• Az óvónőnek kötelessége a beteg gyermek átvételének megtagadása, a gyermek saját, és a 
többiek érdekében is. Ilyen esetben a gyermek csak orvosi igazolással jöhet újra óvodába. 
Ez vonatkozik az óvodából lázasan hazaküldött, valamint a hányós, hasmenéses 
megbetegedések esetén is.  

• Az óvodai szűrővizsgálatokon csak abban az esetben vehet részt a gyermek, ha azt a szülő 
írásban beleegyezik a nevelési év elején. Ellenkező esetben ez a szülő feladata. 

• Minden szülő kötelessége felhívni az óvodapedagógusok figyelmét gyermeke különleges 
betegségére, vagy annak hajlamára (epilepszia, allergia, lázgörcs)! 

• Az óvodás gyermek személyes felszerelése, (amely az óvodai élethez szükséges) legyen 
tiszta és feleljen meg az egészségügyi szempontoknak. A gyermekek ruháit és minden 
egyéb személyes holmiját jellel szükséges ellátni! 

VÉDŐ-ÓVÓ ELŐÍRÁSOK 

• A gyermekek biztonságos és egészséges környezetben történő nevelése érdekében szükséges 
az épület, az udvar és a tárgyi eszközök rendszeres karbantartása. Minden nevelési év 
kezdetén, valamint a kirándulások előtt minden óvodai csoportban a gyermekek életkorának 
megfelelően ismertetjük az egészségük és testi épségük védelmére vonatkozó előírásokat, 
veszélyforrásokat és az elvárható magatartásformát. Az óvoda minden alkalmazottja köteles 
az általa észlelt rendkívüli eseményt a közvetlen felettesének jelenteni. A szükséges 
intézkedésről az óvodavezető dönt. 

•  Az óvoda egész területén a mobiltelefonok használata csak nagyon indokolt esetben 
engedélyezett. Az óvoda egész területén tilos a dohányzás! 

• A gyerekek balesetveszélyes (szúró, vágó eszközöket), és agresszióra ösztönző tárgyakat 
(kard, puska, pisztoly, stb.) nem hozhatnak az óvodába.  

•  A gyermekek ékszert (nyakláncot, gyűrűt, karkötőt) balesetveszélyessége miatt nem 
hozhatnak az óvodába. Amennyiben mégis behoznak ilyen tárgyakat azokért felelősséget 
nem vállalunk, illetve a szülő érkezéséig az óvónő megőrzi ezeket. 

• Az óvodába hozott saját játékok, könyvek, pénz behozatalát a szülők lehetőleg kerüljék. A 
behozott tárgyakért az óvoda nem vállal felelősséget! Mobil telefont a gyermek az óvodában 
nem használhat! 
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A GYERMEKEK JUTALMAZÁSA ÉS FEGYELMEZŐ INTÉZKEDÉSEK 

A jutalmazás elvei:  
• ha a gyermek törekszik a csoport szokás és szabályrendszerének betartására, 

• ha a gyermeknek pozitív megerősítésre van szüksége,  

• a gyermek produktumainak elemzésekor,  

• kiemelkedő teljesítményénél,  

• aktív részvétel kiemelt tevékenységekben 

• ha a gyermek közösségi magatartása követendő, helyes és példamutató,  

• ha önmagához képest fejlődést tapasztalunk. 

 A jutalmazás formái: 
• szóbeli dicséret,  

• pozitív metakommunikációs jelek adása,  

• pozitív kiemelés a csoport előtt,  

• kézfogás,  

• különleges megbízatás, stb.  

 A fegyelmező intézkedések elvei:  
• ha veszélyezteti saját és társai, egészségét, testi épségét, 

• az intézmény alkalmazottai egészségét, testi épségét,  

• nem együttműködő a felnőttel,  

• tárgyi értékeket rongál, 

• ha figyelmen kívül hagyja a csoport szabály- és szokásrendszerét.  

 A fegyelmezés formái:  
• kiemelés a játékból, 

• átirányítás más tevékenységbe,  

• az óvónő mellé leülés,  

• beszélgetés, meggyőzés, – a pozitív magatartási normák kiemelése,  

• gondolkodás és megbeszélés a konkrét helyzetről. 

 

A GYERMEKEK HIÁNYZÁSA 

• A gyermek bármilyen okból történő hiányzását a szülő köteles bejelenteni telefonon, e-
mailen vagy az óvodai üzenő füzetben. Az óvodavezetőt és az óvónőket nem kell külön 
értesíteni.   

• A gyermek előre látható távolmaradását a szülőnek legalább egy munkanappal előbb, 8.30 
óráig kell bejelentenie. Ha a gyermek előre nem látható ok miatt marad távol, úgy azt 
mielőbb jelezzék 

• Az óvodai jogviszonyban álló gyermekek esetében a hiányzást minden esetben írásban a 
szülő, vagy az orvos igazolja!  

• Ha a gyermek betegsége miatt marad ki az óvodából, akkor orvosi igazolás bemutatása után 
látogathatja újra a gyermekcsoportot. Az orvosi igazolásnak tartalmaznia kell a hiányzás 
első és utolsó napjának a dátumát!   
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• Abban az esetben, ha a gyermek meggyógyult, de az orvosi felülvizsgálat nem megoldható, 
például pandémia esetén, a szülőnek kell nyilatkoznia gyermeke egészségügyi állapotáról 

• Bármely egészségügyi vizsgálaton vesz részt a gyermek (pl. ortopédia, fogászat, stb) 
kérjenek erről igazolást, így a gyermek hiányzásának igazolása ezzel megtörténik 

• Családi ok miatti hiányzást szülő az erre a célra kiállított formanyomtatványon igazolhat 
• A gyermek előre látható tartós hiányzását (1 hét, vagy ennél hosszabb idő) az óvodavezető 

felé kell írásban jelezni  
• Ha a szülő a gyermek távolmaradását előre írásban bejelenti, akkor az igazolt hiányzásnak 

tekinthető.  
• Ha a gyermek egy nevelési évben igazolatlanul 5 nevelési napnál többet mulaszt az óvoda 

vezetőjének erről a tényről tájékoztatni kell a gyermek szülőjét, gyámját, illetve arról, hogy 
a 20 igazolatlan óvodai nevelési nap mulasztás elérésekor milyen jogkövetkezményekre 
számíthat. 

• Cst. 15. § (1) bekezdése alapján a nevelési-oktatási intézmény vezetőjének kötelezettsége a 
családi pótlék szüneteltetésének kezdeményezése, amennyiben az igazolatlanul mulasztott 
foglalkozások száma óvodai intézményben 20 óvodai nevelési napot eléri. 

• Ha a gyermek igazolatlan mulasztása egy nevelési évben eléri a 20 nevelési napot az óvoda 
vezetőjének kezdeményezni kell a családi pótlék szüneteltetését a szülő lakóhelye szerinti 
megyei kormányhivatal családtámogatási feladatokat ellátó szervezeti egységénél, valamint 
értesíteni kell a gyámhatóságot. 

• Ha a gyermek óvodát változtat, a szülő köteles a változást a vezetőnek írásban jelezni, a 
kötelező óvodáztatás miatt. 

 
 

A SZÜLŐK JOGAI 

• (NKT 72.§) Megismerje a Pedagógiai Programot, Házirendet, SZMSZ-t, tájékoztatást 
kapjon az abban foglaltakról. A dokumentumok a vezetői irodában, az óvoda honlapján 
is megtalálhatók, megtekinthetők.  

• Gyermeke fejlődéséről tájékoztatást kapjon az óvodapedagógustól legalább félévente, 
nevelési kérdésekben bizalommal forduljon az óvónőkhöz, segítséget kapjon igény 
szerint gyermeke neveléséhez.  

• Kezdeményezheti a Szülői Szervezet létrehozását, abban tevékenyen közreműködhet.  
Az óvodai Szülői Szervezet figyelemmel kísérheti a gyermeki jogok érvényesülését 

• Egyetértési jogot gyakorol a Házirend, valamint az SZMSZ szülőket érintő 
jogszabályban meghatározott kérdésekben.   

 
 

 A SZÜLŐK KÖTELESSÉGE   

• Gondoskodjon a gyermeke testi, érzelmi, értelmi és erkölcsi fejlődéséhez szükséges 
feltételeiről.  

• Biztosítsa gyermeke zavartalan és rendszeres óvodába járását 3 éves kortól, a 
tankötelezettségének teljesítéséig.   

• A kötelező óvodáztatás alól a szülőnek lehetősége van felmentést kérni, írásbeli kérelem 
alapján, amelyet az illetékes jegyzőnek kell benyújtani. Felmentést legkésőbb a gyermek 
4 éves koráig igényelheti a szülő. (NKT. 8.§ (2)) 

•  Rendszeres kapcsolatot tartson a gyermekével foglalkozó, óvodapedagógusokkal. 
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•  Gyermekével megjelenjen a Szakértői Bizottság vizsgálatán, fejlesztő foglalkozásokon, 
ha a gyermekével foglalkozó óvodapedagógus, gyógypedagógus erre javaslatot tesz. Ha 
a szülő ennek nem tesz eleget, a kormányhivatal kötelezheti. 

• A gyermek aktuális állapotáról, adatok változásáról (telefonszám, lakcím, e-mail) 
tájékoztassa a szülő az óvodapedagógust. 

 
 

A SZÜLŐK ÉS AZ ÓVODA EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI  

• Szülői értekezletek (évente kétszer) 
• Közös rendezvények, ünnepélyek, programok 
• Fogadó órák félévente, valamint igény szerint, (vezetői, óvodapedagógusi) előzetesen 

megbeszélt időpontban  
• Szülővel közös óvodai befogadás 
• Családlátogatás óvodapedagógus mérlegelése alapján, szülői igény szerint 
• A gyermekekkel kapcsolatos információt az óvónőtől vagy az óvodavezetőtől kérjenek. 

Kérjük a szülőket, hogy az óvónőt a gyermekekkel való foglalatossága közben hosszabb 
időre ne vonják el a csoporttól, se a gyerekekkel kapcsolatos, se magánjellegű 
beszélgetésekkel. A fogadóóra hivatott az egyéni beszélgetésekre, a problémák 
megbeszélésére. 

 

TÉRÍTÉSI DÍJ BEFIZETÉSÉVEL, KAPCSOLATOS ÓVODAI SZABÁLYOK 

• Az óvodában az óvodások a napi háromszori étkezésben részesülnek.  
 Határozatok, igazolások, nyilatkozatok, szakértői vélemények alapján, ingyenes étkezésben 
részesülnek:  

 a rendszeres gyermekvédelmi támogatásra jogosult gyermekek, 
 a 3, illetve több gyermekes családok, 
 a tartósan beteg gyermek, 
 ha olyan családban él a gyermek, amelyben a szülők nyilatkozata alapján az 
egy főre jutó havi jövedelem összege nem haladja meg a kötelező legkisebb nettó 
munkabér 130%-át.   
 nevelésbe vették 

• Az étkezési kedvezményekhez szükséges igazolást, nyilatkozatot minden nevelési év 
elején (szeptemberi befizetésnél) le kell adni, illetve óvodakezdésnél! A támogatások 
megszűnését, az igazolások lejártát a szülő kötelessége figyelemmel kísérni, és az óvoda 
felé jelezni! A lejárat napját követően a kedvezményt nem áll módunkba-figyelembe 
venni!  

• Az ingyenes étkezésben részesülő gyermekek szüleinek az ebédbefizetések 
időpontjában, aláírásukkal kell megrendelni a gyermek, következő havi ebédjét! A 
hiányzás esetén a gyermek étel adagját le kell mondani! 
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INGYENES ÉTKEZÉSSEL, TÉRÍTÉSI DÍJ BEFIZETÉSÉVEL, KAPCSOLATOS 
ÓVODAI SZABÁLYOK 

• Az étkezési térítési díjak összegét a fenntartó határozza meg a jogszabályok alapján. 
• A távolmaradás bejelentése mindenki számára kötelező, és a bejelentést követő naptól 

jár a visszatérítés (fizetősöknek, amennyiben reggel 8.30 - óráig bejelentik a hiányzást 
írásban, betegség esetén személyesen vagy telefonon).  A be nem jelentett 
hiányzásokat a visszatérítésnél nem tudjuk figyelembe venni. 

•  Az étkezés befizetésének időpontjáról a szülők a tárgyévre vonatkozóan előre 
tájékoztatást kapnak, amely az óvoda faliújságján megtekinthető. 
 Kérjük a befizetések, az aláírások időpontját betartani! 

• Az óvoda területén a gyermek egyéni etetése, itatása, nassoltatása otthonról hozott 
élelmiszerrel a többi gyermek előtt (csokoládé, túró-rudi, nyalóka, stb.) nem etikus, 
ezért kérjük ezt teljesen mellőzni!  

 

AZ ÓVODA HELYSÉGEINEK HASZNÁLATA 

• Az óvoda helyiségeit a Pécsi Baptista Gyülekezet biztosítja az intézmény számára. 
Azok használata közös, de időben jól elkülönül. 

• Az óvoda látogatását más személyek részére az óvodavezető, engedélyezi. 
 

AZ INTÉZMÉNY BIZTONSÁGÁT GARANTÁLÓ SZABÁLYOK 

• Óvodánk nyitott, a szülők előzetes egyeztetés után jöhetnek be. Ilyenkor a szülők 
jelenléte nem zavarhatja az óvodában folyó tevékenységeket. (Kistestvér, szülők 
beszélgetése, stb.) 

• Bármilyen probléma, konfliktus adódik, elsősorban az adott helyen, az adott személlyel 
kell megpróbálni tisztázni. Sikertelenség esetén az óvoda vezetője bizalommal 
felkereshető, és vele közösen megoldhatóak a konkrét helyzetek.  

• A gyermekükkel kapcsolatban információt, tájékoztatást csak a gyerek saját óvónőitől, 
vagy az óvodavezetőtől kérjenek. A dajkák, és más óvodai alkalmazottak nem 
illetékesek.  

• A szülői értekezlet kizárólag csak a szülőknek szól, ezért annak időtartama alatt a szülő 
köteles gyermeke elhelyezéséről gondoskodni.   

• Az óvodában bármilyen ismertető anyag, reklámanyag elhelyezéséhez a vezető 
engedélye szükséges 

• Ha az előírt szabályokat megszegik, az intézményben bekövetkezett kárért, szándékos 
károkozás esetén a károkozót, vagy törvényes képviselőjét terheli anyagi felelősség 
(dolgozó, gyermek, szülő). 

 
 
 
 
 
 




