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A Hr{zircnd jogszabrilyi hittere

- a nemzeti koznevel6srol sz6lo 2011. 6vi CXC. torv6ny (a tov6bbiakban: Nkt.) 8. $,25.$, 45.$,
47.5,49. $,53.$,59. $,70. $, 72.5,93. $,95. (i,

- a gyermekv6delmi 6s gy6rniigyi feladat- ds hat6skorcjk e1l6t6s 6ro7, valamint a gyimhat6s6g
szetvezetdrol ds illetdkessdgdrol szolo33l12006. (XII.23.) Korm6nyrendelet,

- a neveldsi-oktatdsi intdzmdnyek mukod6sdrol ds a koznevelesi int6zmdlyek ldvhaszn6lat6r6l
sz6l6 2012012' (VIII. 31.) EMMI rendelet (a tov6bbiakban: R) 3. 5, 5.$, 20.S, 51. $, 82. S, 117. $,
129. s ds 2. melldklet a 2012012. (VIII.3l.) EMMI rendelethez,

- a gyelmekek vddelemrol 6s gy6mtigyi igazgatdsrol sz6l6 1997. dvi XXK. torveny (a
tov6bbiakban: Gyvt.) 37lA S, 148. $.- a szabitlysdrt6sekrbl, a szabttlysdrtdsi elj6r6sr6l es a szabiiysdrtdsi nyilv6ntart6si reldszerrol sz6l6
2012. dvi II. torvdny 247 . s- a csalSdok t6mogat6s6r6l sz6l6 199g. dvi LxxxIV. torvdny 15. $

Bevezet6 rendelkez6sek

1rykt.25.$ (2) bekezdds, valamint u.\:5.! (1) alapj6n a Kob6nyai GyermekekHaza Ovoda (1103
Budapest, Kada u. 27 -29 ") az alabbi rendelkezdsek alapj6n alkotta 

^"gl-rarri"ndjdt.

A h:{zirend hatrilya
Id6beli hatrllya:
A Hazirend a kihirdetds napj6t6l visszavon6sig hat6lyos. Ezzel egy icloben hat6ly6t veszti a 6512016.
(0 1 . 1 8.) sz6mir Hdzirend.

Felii lvizs gri lata : dvenkdnt, i lletve j o gszabillyv6ltoz6snak megfelel oen.
M 6 d o s f t:{ s a: az .intezmeny v ezeto hat6skd re, k ezdemeny ezheti a nevel ote sttil et d s a
Kdzalkahnazotti Tan6cs elnok ds a Sztil6i Szervezet

A H:{zirend szem6lyi hatflya kiterjed:
o Az 6vod6val jogviszonyban 6llo minden alkalmazottra.
. Az 6vod6val jogviszonyban 6ll6 gyemrekekre.
o Az.intezmdnnyel.jogviszony!1n_nem 6116, de azintezmeny tertiletdn munkat vegzokre, illetve az,okra,akik rdszt vesznek az ovoda feladatainak megval6sit6s6ban.
o A sztilokre (azokon a tertileteken, ahol 6rintettek), akik a gyermekek t6rv6nyes kdpviseloikdnt

gyakorolnak jogokat, illetve teljesftenek kdtelezetts eget, agyermek"k hozztfiartozoira.
A H:izirend teriileti hatr{lya kiterjed:
o Az 6voda tertiletdre.

' Az 6voda 6ltal szervezett - a neveldsi program vdgrehajt6s ithoz kapcsol6do - 6vod6n kivtiliprogramokra.
o Az intezmeny kdpviselete szerinti alkalmaira, kulso kapcsolati alkalnaira.
A II6zirend a ktiliinbdzb jogszabitlyokban megfogalmazott jogok, kotelessdgek drvdr-ryestildsdnek helyi
gyakorlata, az intezmeny saj6t mukdddsdriek bJls6 sz abalyzojal Megval6sit aJaval biztositja a pedagogiai
progranrban lbglalt cdlok e16r6s6t, betart6sa kdtelezo a t6riadalmi eg-ytitteles szabiiyainakinegieleloen az
6vodakdzossdg ds a sztiloi kdzcissdg minden tagtra sz6m6ra.

Jogorvoslati lehet6s69
A h6zirend rnegsdrtdsdvel hozott intdzmdnyi clontds ellen a sziilo, jogorvoslattal 6lhet.
Az ovoda, dont6se, intdzkeddse, illetve az intdzked,esek elmulasztdsa ellen a sziilo elj6r6st indithat. Aze[i6r6s kezdemdnyezdsdre.lehetosdg van Mon az alapon is, hogy u nr.gfroroti dc;ntds, int6zkedds vagy azintdzkedds elmulaszt6sa ellentdtes a neveldsi-oktatasi intezmerr:y nazireiO;eUen foglaltakkal.

I(ob6nyai Gyennekek Hiua Ovoda- I I03 Budapest, Kaclau.2l-29.
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Kedves Sziil6k!

E belso szabfiyozo dokumentumunk kdszitdsdn6l a jogszabtiyi elvitrdsokat, az elmillt dvek gyako rlatfua
dpitve az Onok elvdr6sait, jogait 6s kotelezetts6geit, valamint gyermekeik mindenekfelett 6llo drdekeit
vettiik figyelembe. Kdrjiik, hogy az al6bbiakban megfogalmazotthitzirendet figyelmesen olvass6k v6gig,is a gyerrnekek valamint az eredrn6nyes egyiittmirkodds drdek6ben torekedjenek a benne foglaltak
betart6s6ra! Ah'zitendrinkben megfogalmazott szabttlyok az 6vod6nkba tort6no jogszerti beldp6stol az
irrtdzrndny elhagy6s6ig terjedo idore, illetve - 6vente, a sziilokkel toftdno meg6llapod6s szerint - a
neveldsi idon tril, vagy az intdzmdny 6pi.ilet6n kivtil szervezett programok ide.ie alatt drvdlyesek.
Ovoddnk nevel6 intezmeny, s mint ilyen a gyermeki szemdlyisdg kibontakoztat6s6ra, neveldsdre ds
feJlesztdsdre torekszik. A gyermekek fejl6desdt tudatosan tervezett 6s szervezett nevel6si helyzetek
nregteremtds6vel tessztik lehetovd, segitjtik elo. Ovod6nk a gyermek harmadik dletdvdtbl az iskol6ba
ldpdsig a csal6di nevelds kiegdszitojekdnt a kozneveldsi rendszer szakmailag o16llo leveldsi intdzmdnye.
Neveldsi alapelveink kozott meghatttrozo: a gyermeki jogok 6s szerndlyisdg tisztelete, ellbgad6sa,
szeretete ds megbecstildse, mely a gyermekek egydni k6pessdgeinek kibontakoztatistfiielenti.
ovod6nkban a nevelomunka a mindenkor drvdnyben ldvo Kozneveldsi tdrvdny , az ovod,ai levelds
orszdgos alapprogramja, a Pedag6giai Program a Szervezeti ds Mrikoddsi Szab6lyzat, szerint folyik, nely
dokumentumok nyilv6nosak es az 6ndk szttmtra eldrhetok a www.kadaovi.hu honlapunkon. A
rn(rkoddstinket szabdlyozo dokumentumainkban foglaltak megval6sit its(rhoz az 6voda 6s a csal6<l
soko ldalt, bizalomr a 6ptil o egytittmrikoddse sztiksd ges.
Kd'iiik 6noket, hogy az al6bbiakban megfogalmazott h6zirendet
gyernrekek, valamint az intezmeny zavartalan mrikoddse drdekdben
fogl altak drvdnyesiildsdben.

Nevelotesttiletiink koszcini megelolege zett bizalmltkat6s egytittmtikcjd6stiket !

I. AItal:inos tudnival6k:
1. t. Altalanos inform6ci6k
Az 6voda neve: Kob6nyai Gyermekek Hfza Ovoda

Az ovoda cime: 1103 Budapest, Kada u,27-29,

Az 6voda eldrhetosdge: tel: 06-l -262-44-09

e-mail : kada.ovoda@gmail.com

web: www.kadaovi.hu

figyehnesen olvass6k vdgig, a

legyenek partnereink a benne

Az 6voda lenntart6ia:

Ovodavezeto:

Ovodavezeto helyettes :

Budapest Fov6ros X. ke,tilet K6b6nyai polgdrmesteri Hivatal

Szigetind Mezei Gabriella
Ndmeth Marcella Jol6n

Maxim6lis gyermekletszttm: 94 fo
A I k al n-r azo tti letszdm: 20 fit
Intdzrndnyi kdzossdgek: 4 csoport, valarnint az ovodftbai616 valamennyi gyermek
A gyemrekek nagyobb kcizciss6ge:

/, u, egyes 6vodai csoportokban a csoport aktu6lis tandvi letsz[manak 25o/o-a,
'/ azintezmenyi szinten a teljes int6zm6nyi l6tsz6m25yo-a.

Kobdnyai Gyermekek ll6za Ovoda- I 103 Budapest, Kada u. 27_29.
H5zirend



1.2. Az 6voda munkarendje

Neveldsi 6v:

szorgalmi idoszak:

ny6ri idoszak:

Minden 6v szeptember 1-jdtol, augusztus 31-ig tart
- szeptember 1-jdtol, m6jus 3 1-ig
- jrinius 1-jetol, augusztus 3 1-ig

Napi nyitva tart6s: 6 - 18 6r6ig

Ugyelet a kijeldlt csoportban:
-reggel:6-7 6raig

- ddlut6n: 17 - 18 6r6ig

Nevelds n6lktili munkanap:

Ugyelet biztosit6sa:

Evente 5 nap, amelyrol 7 nappal kor6bban ttlekoztatitst
adunk, minden csoport falifjs6gj6n.

Azon sziilok gyermekei rdszdte, akik nem tudj6k
megoldani gyermektik el helyezds6t :

- int6zmdnyiinkben osszevont csoportban , vagy
- a Kob6nyai Csodap6k Ovod6ban

A gyermekek 6vod6ban

tart6zkod6s6nak idej e :

A gyermekek naponta 10 6riur6l hosszabb ideig ne

tartozko dj anak az ovo d 6b an I

Ny6ri sztinet:

Az idopontr6l
februdr 15-ig drtesitjiik a sziil6ket.

- jrinius - jflius, vagy
- jirlius - augusztus, dvenkdnti v6lt6sban, a fenntart6
6ltal meghat ttr ozott ido szak.

2. Gyermek az 6vodriban

2.1. A gyermek jogai

,/ Biztons6gos, egdszsdges kornyezetben nevelj6k.

'/ Szem6lyis6g6t, emberi mdlt6s6g6t 6s.iogait tiszteletben tarts6k.
,/ Napirendj6t 6letkor6nak rnegfelelon alakits6k ki.
'/ Kipess6geinek, adotts6gainak megfelelo neveldsben rdszestiljon.
'/ Allapot6nak, adotts6g6nak megfelelo megkiilcinb oztetett ell6t6sban, ktilonleges goldoz6sban,

rehabilitdci os cdlti ell6t6sban r6szesiil j on.

'/ Csal6dja anyagi helyzetetol ftiggoen ingyenes dtkez6sben rdszestiljol.
'/ A sa.i6tos neveldsi igdnyu gyermek, ktilonleges b6n6sm6d keretdben 6llapot6nak megfelelo

pedag6giai, gy6gypedagogiai ell6t6sban rdszestiljdn att6l kezdodoen, hogy ig6nyjogosults6g6t
meg6llapitott6k

2.2. A gyermek kotelessdgei

,/ Tartsa tiszteletben m6sok emberi m6lt6s6g6t es jogait.
'/ Eletkor6nak es fejlettsdgdnek megfeleloen vegyen rdszt kornyezete ds az (itala haszn1ltj6tdkok,

eszkozok rendben tart6s6ban.
/ Nern veszelyeztethetik saj6t ds t6rsaik testi dpsdgdt. Nem korldtozhad6k viselked6siikkel a tobbiek

fej loddshez valo j og6t.

K6b6nyai Gyennekel< Hdza Oyoda- I 103 Budapest, Kada u. 2l-29.
H6zirend
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/ Az 6vodai eszkozoket rendeltetdsszeruen haszniijfk,ds azokra vigy iznak.

2.3. Akotelezo- 6s v6laszthat6 foglalkoz6sok rendje

Ovod6nk a ,,Gyermekek Httza" az onkorm [nyzat tital
dolgozik. Ez a dokumentum szabtiyozza a kcjtelezo

j6v6hagyott helyi pedagogiai program szerint
foglalkoz6sok rendjdt, a gyermekcsoportok

napirendjdt.
Sziiloi iginyek alapjdn
elki,ilonitve, az 6vodai
idopontjrir6l ds helydrol
t6jdkoztaduk.

fakultativ hit- 6s vall6soktat6st biztositunk, mely az ovodai foglalkoz6soktol
6letrendet figyelembe vdve szerv ezodik. A fakultativ hit- ds vall6soktat6s
a sztiloket sztiloi ertekezleten, az 6voda honlapj6n, valamint a falifjsftgokol

A sztilok ig6nye alapiln az ovoda egydb foglalkoz6sok megszervezds6t is vallalja, amennyiben a
gyermekek erdekeit szolgtiiik, es azok nem ellentdtesek az 6vodai neveldsi 

"program 
cdl- ds

[eladatrendszerdvel.
A v6laszthat6 d6lut6ni foglalkoz6sok, tanfolyamok dijat afoglalkozasttarto pedag6gus, oktat6, edzo szedi
be. Ovodapedag6gus tanfolyami dijat nem szedhet.

2.4. Az 6vodai felvdtel, atvetel rendje

Az 6vodai felvdtel, 6tv6tel j elentkezds alapj 6n tortdnik.
Az 6vodai felvdtel, 6tvdtel ielentkezds alapiiln tortdnik, id6pontj6t a Fenntart o hatfuozza meg. A
beiratkoz6s pontos idej6rol, az errol val6 ddntds ds a jogoivosiat benytijt6s6lak hat6ri dejeriJl, azt
nregelozoen legal6bb 30 nappal a fenntart6 rendelkezdsei szerint hirdetmdnyt tesztink kozze, vilamint az
6vodai hirdetot6blan, az 6vodai honlapon tilekoztatjuk a sziiloket.

A gyerrnek abban az evben, amelynek augusztus 31. napj6ig a harmadik eletdvdt betolti, a nevelisi dv
kezdo napj6t6l legal6bb napi negy 6r6ban 6vodai foglalkoi6son vesz rdszt.
Az 6voda a gyermek h6romdves kor6tol a tankdtelezettseg kezdetdig nevelo intezmeny, amely a
gyerrneket fokozatosan, de kiilcinoseu az utols6 dvdben az iskolai nevelds-oktatdsrakeszitifel.,qz6voda
felveheti azt a gyermeket is, aki a harmadik 6letdvdt a felvdteletol szdmitott f6l 6ven beliil betrjlti, f.eltdve,
hogy minden, a telepiildsen, fovdrosi kertiletben lak6hellyel, ennek hi6ny6ban tart6zkocl6si hellyel
rendelkezo h6romeves ds ann6l id6sebb gyermek 6vodai felvdteli k6relme teljesitheto.

A jelentkezdst megel6zoen lehetosdget biztositunk leend6 6vod6sainknak ds sztileinek, hogy nyilt nap
keretdben megismerkedj enek 6vodai nevel6si.inkkel, az intezmeny dolgoz6ival.
A jelentkezds 6s az els6dleges ismerkedds alkalm6val valamennyi sztilo szttmdrabiztositjuk az intezmeny
lr6zirendjdnek megismer6sdt, illetve az esetlegesen felmertil6 kdiddsek tisztttzttsttrais lehetoseg nyilik

'/ Az ovoda feladata a fbnntart6 6ltal kijelolt, rnrikdddsi korzet mindenkori ell6t6sa (az ovoda
felvdteli kcirzete az cjnkormtnyzat es az ovodahonlapj6n tal6lhat6).

'/ A sziilo a gyermek 6vodai f'elvdteldt b6rmikor kdrheti. Az frjonnan jeler1tkezo gyermek fogad6sa
az ovodai neveldsi 6vben folyamatosan tortdnik (amennyiben u, ouod,ufdrohellyeirendelkezik).

'/ Az ovoddba tortdno beiratkoz6s a jelentkezdsi lap szemelyesen, elektronikusan vagy postai titon
tdrteno benyfj t6s6val tc;rtdnik.

'/ A jelentkezes alkalm6val valamennyi sziilo sz6m ira biztositofi az intdzmdny hazirerrd.jdnek
megismerdse, valamint az esetlegesen felmeriil6 k6rdds ek lisztdztsa.

Kob6nyai Gyerrnel<ek Hbza Ovoda- I 103 Budapest, Kada u.2j-29.
I I6zirend
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A gyermeket els6sorban abba az ovodttba kell felvenni, 6tvenni, amelynek korzeteben lakik,
illetve ahol sztiloje dolgozik. Az ovodai felvdtelr6l, 6tvdtelrol, valamint a felvett gyerrnekek
csoportba valo beoszt6s6r6l az ovoda vezetdje dont.

Amennyiben a jelentkezok szitma meghaladja a felveheto gyermekek sz6mdt, az 6vodavezet6,
amennyiben az ovoda fenntart6ja tobb 6vod6t taft fenn, az ovoda fenntart6ja bizotts6got ,r"ru"r,,
arnely .j avaslatot tesz a felvdtelre.

Felvdteli k6relem elbir6l6s6rol,hatirozat form6j6ban drtesitjtik a sztilot.
Elutasit6s esetdu a sziilo(k) fellebbez6st nyirjthatn akbe az 6voda vezetojdnek.

A beiratkoz6s lezitrlsitt kovetoen sztiloi drtekezleten t6jdkoztatjuk a sziloket az 6voda
dletrendjdrol, valarnint a gyermek 6vodai csoportba tdrtdno beoszt6s6rol.

'/ A gyermek abban az dvben, amelynek augusztus 31. napj6ig a hatodik dletdvdt betolti,
tankotelessd v6lik.

Felnrentds azovodai nevel6s a16l

'/ A sziil6 -ttxgyev mrijus 25. napjaig benyrijtott- kdrelme alapjfn, a gyermek jogos drdekdt szem
elott tartva, annak az evnek az auglsztus 31 napjdig, amelyben a gyermek a negyedik 6let6vdt
betolti, a Korm6ny rendeletdben kijelolt szerv (a tov6bbiakbun, f.l-"rrtdst engfi6lyez6 szerv)
lelmentheti az ovodat foglalkozdson val6 r6szv6tel al6l, ha a gyermek csal6di korti6n6nyei, saj6tos
helyzete indokolja.

.Iogorvoslati lehetos6g a gyermek felv6teldnek elutasit6sa esetdn
'/ Az ovoda vezetoje az ovod,ai felvdteli, atvdteli kdrelem elbir6l6s6r61, a dont6st megalapoz6

indokol6ssal, a fellebbezdsre vonatkoz6 tdj6koztat6ssal 6rtesiti a sztilot. A fellebSezdst a
jegyzonek cimezve, de az 6vodavezetojlnek kell benyirjtani.

'/ Az 6vodai neveldsre kotelezett gyermek felvdtele, 6tvdtele eset6n indokol6s ldlktil ertesiti az
elozo 6voda vezetoj6t is.

A jelentkezeshez sztikseges szemdlyi okm6nyok:

'/ a gyermek nevdre ki6llitott szemelyazonoss6got igazolo hatos6gi igazolv(nyok, tov6bb tt a sz.ilo
szemelyazonossdg6t igazolo hat6s6gi tgazolvdnyok 6s lakcimetigazolo hat6s6gi rgazolvtny.A (R.
20. $ (3) bekezdes), nem magyar 6llampolg6r kiskort 6vodai beirat6s6n6l a sztilonek igazolnia
kell azt is, hogy milyen jogcfmen tartozkodik a gyermek Magyarorsztrytefiletdn Qr{kt. lZ. g 1f ; -(2) bekezdds).

'/ amennyiben rendelkezik szaker-toi vdlemdnnyel, az igazolils bemutat6sa a szakelltteis biztosit6sa
erdekdben.

Az 6vodai felvdtel, 6tvdtel elbir6l6s6nak szempondai:
'/ lakohely szerint az ovoda mtikoddsi korzetehez tartoznak
'/ az a gyermek, aki,ek a szak&toi bizotts6g 6vod6nkat jelolte ki,/ a X. kertiletben laknak

'/ a gyermek testvdre az adott intdzrndnyb e jdr, ill. testvdre kozeli tdrsintdzmdnybe j6r (bcilcsode,
iskola)

'/ lra a jelentkezok szdma meghaladja a felveheto gyermekek szdmdt az ovodafenltart6ja bizottsirgot
szervez, amely javaslatot tesz a felvdtelre.

I(iib6nyai Gyemekek Hdza Ovod,a- I 103 Budapest, Kada u. 2l-29.
H6zirend
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Az 6vod6ba lipds feltdtelei

'/ f.elveheto az a2 ds fel dves gyermek, aki a felv6telt kovetoen 6
,/ a gondviselo az etkez6si tdritdsi dijat id6ben befizeti
,/ amennyiben a gyermek saj6tos neveldst ig6nyel, akkor a

szakvelerndnye sztiks6ges.

h6napon belril betrjlti a 3. dletdvdt,

felvdtelhez a Szakdrt6i Bizotts6g

Megszrinik az ovodai elhelyezds, ha
,/ a gyermeket m6sik 6voda 6tvette, az tivetel napj6n,
'/ a fehnentdst enged6lyezb szerv a sziilo kdrelmdre engeddlyt adott a gyermek ovod6b6l torteno

kimarad6s6ra,

'/ a gyermeket felvett6k az iskol6ba, a neveldsi 6v utols6 napj6n.
'/ az ovodtrbaj6rdsi kotelezettsdg6t ktilfoldon teljesito gyermek eldri a tankoteles kort.

2.5 . A gyermekek 6rkez6s6nek, tdv oztrsttLrak rend.j e

'/ K6r'iiik, hogy a gyermekek legkdsobb % 9-ig erkezzenekbe a csoportokba. Az ovodilban a
gyennekek reggel 800 ds 900 ora kozott kapnak tizoruit. A kor6n erkezo gyermekeket reggelizds
ndlkiil ne engedjdk el otthonr6l.

'/ A sztilo koteles gyermekdt bekisdrni az ovoddba. 6s szemdlyesen 6tadni az ovodapedag6gusnak.
Az ovoditt csak az 6tad6s pillanat6t6l terheli feleloss6g.

'/ A kdsobb etkezo gyermek rigy kapcsol6djon be a csoport eletdbe, * a tobbi gyernek drclekdbe. -
hogy az adott tevdkenysdget, foglalkozfrst se a szilo, se a gyerek 1e zavarla meg.
Az ebed uttni tilozima l23s 6s 1300 kozott van lehetosdg a tobbseg nyugalm6nak
drdekdben.

'/ A ddlut6ni tiwozitskezd,6 idopontja lehetoleg l5l5 or6n61 elobb ne legyen, elozetes megbesz6l6s
alapjdn termeszetesen lehets6ges.

'/ Az 6vod6b6l val6 tdvozds kiv6natos m6dja: a gyermekek j6tdkukat tegydk a helydre, majd
koszonjenek el t6rsaikt6l, 6v6nrjtikt6l. Ne v6rakoztass6k meg sztileiket, ne szaladgitljalak vissza a
csoportba.

Az ovonS telies figyelmdre sztiksdg van, hogy a meg ott levo gyermekeket maraddktalanul
ell6thassa.

'/ A gyermekeket az ovod6b6l a sziilok, illetve az iitaluk ir6sban meghatalmazott 14 dven feliili
szemdly viheti el.

'/ Az ltkezesi ido ut6n erkezo gyermekek ell6t6sAr6l az ovodaktilon nem tud gondoskodni
'/ A sztilok v6l6sa esetdn mind a kdt sztilo jogosult hozni, illetve elvinli a gyel.neket az 6vod6b6l.

Vegydk fi gyelembe, hogy:
/ szitmtnkra a bir6s6gi dont6s az irinymutat6, egydni kfv6ns6gokat nem 6ll modunkba,

teljesiteni,
/ az 6voda nem l6that6si ds kapcsolattart6si teriilet.

'/ Amennyiben valamelyik gyerrnek sztiloje 18 or6ig nem drkezik meg, az tigyeletes 6v6no
megpr6b6l kapcsolatba ldpni a sztilovel. Ha nem sikertil fdl orai vhrakozts ut6n ertesiti az
6voda vezetoiet, majd a gyenneket a BARfa Gyennekek Atrneneti Otthonaba viszi.
(1107 Bp., Salg6talimifi 47.)

Kobdnyai Gyennekek l-l6za Ovoda- I 103 Br.rdapest, Kada u. 27-29.
llazirend

meg6v6sa
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2.6. A t6volmarad6sra vonatkozo szabllyok

'/ A betegs6g, Yagy egydb okb6l val6 t6volmarad,ist,legkdsobb ahitnyzits napjan sziveskedjelek
jelezni az ovoda fe16. A betegs6g ut6ni elso napon, ovod6ba 6rkez6skor k6rjiik az orvosi igazol1st
leadni, mert kiz6rolag igy veheto be a gyermek. Az orvosi igazol6snak tartalmazlia kell a
bete gsdg miatt bekov etkezefi tdvo I I dt pontos i d6tartam6t i s.

'/ Amennyiben nem betegsdg miatt van t6vol a gyermek (csal6di program, egydb), a csoportos
6vonondl - legkdsobb a hiinyzitst megeloz6 napon - jelezzek irdsban az arra kialakitott
tryomtatv6nyon a t6volmarad6s idopontj6t. A t6volmaraddst az ovodavezeto engeddlyezi.
Felhiviuk azonban a figyelmet arra, hogy az 6vodai jogviszony fenn6ll6s6hoz rendszeres
6vodal6togat6s sztiksdges. Az egy hetet meghalad6 hiinyzhst legal6bb 3 nappal a t6volprarad6s
megkezddse elott k6rjtik jelezni avezeto r6sz6re.

'/ Elozetesen be nem jelentett hilnyzirs eset6n, valarnint betegs6g gyanirj6val hazaktildott gyermeket
. ,,egdszsdges, kdzciss6gbe n-rehet" orvosi igazol6ssal tudjuk csak fogadni az 6vod6ban.

'/ Panddmids fertozdsveszelyhelyzet esetdn az ovoda ahitnyzitst igaioltt6volldtnek minositi.

Az igazolatlan hirinyz{s

Anrenrryiben a gyermek t6volmaraddsifi nem igazolj6k, a mulasztits rgazolallan.
Arnennyiben a gyermek egy nevel6si 6vben 5 napn6l tdbbet igazolatlanul mulaszt, az 6voda vezet6je
drtesiti a gyerrnek tdnyleges tartozkoditsi helye szerinti illetdkes csal6d- ds gyernrekj6l6ti kozpontot,
csal6db6l kiemelt gyermek esetdn a gyermekvddelmi szakszolgdlatot.

l1 nap igazolatlan hianyzits esetdn az 6voda vezetoje a mulaszt6sr6l tdjekoztatia az 6ltal6nos
szab6lysdrtisi hatos6got.

20 nap igazolatlan hrinyzds esetdn 6voda vezetoje haladdktalanul 6rtesiti a
tart6zkod6si helye szerint illet6kes gy6rnhat6sdgot, a csal6d- es gyermekjol6ti
kiernelt gyermek eset6n a gyermekv6delmi szakszolg6latot.

gyermek tdnyleges

kozpontot, csal6dbol

Lla az 6vodai nevel6sben valo reszvdtelre kotelezett gyermek az
kotelezettsdg6t megszegi, igazolatlanul mulaszt, az ad.ott neveldsi
6vodai neveldsi nap ut6n az 6vodavezeto felhivja a csal6di

.j ogkdvetkezmdnyekre.

Az adott neveldsi 6vben igazolatlanul mulasztott 20. neveldsi
kezdemenyezi a csalldtdmogat6si iigyben erjlro hat6s6gn6l
sziineteltetdsdt.

6vodai nevelesben val6 rdszvdteli
dvben igazolatlanul mulasztott 5.

p6tl6k jogosultj6nak figyelmdt a

nap eldresekor az 6vodavezeto
a csal6di p6tl6k foly6sit6s6nak

I(obSnyai Cyennekek HAza Ovoda- I I 03 Budapest, Kada u. 27-29.
l-l6zirend



l0

v
I

Tiivolmarad6s oka lgazolSs formdja lgazolils hatdrideje
Betegsdg Orvosi igazolls Betegsdg ut6ni visszatdrds elso

napj6n az ovoddba drkezdskor

az 6v6nonek kell dtadni.
(Orvosi igazolds hianydban a

Eyermek nem vehetri be ctz

dvoddba, mivel gy1gyult,

egdszsiges dllapotcr .jogszerii
igazoldssal neln

alcitdmasztott.)
V6ratlan vagy hivatalos
esemdny

Hatos6gi igazolilsl sztiloi
igazolls ir6sban

A hittnyzdst kdveto elso

napon, 6vod6ba erkezeskor az

6v6nonek kell 6tadni.
Csal6di program

1-5munkanap(egyben)
A gyermek 6v6ndj6nek elozetes

ttlekoztattsa sz6ban yagy

ir6sban, megjelolve a

t6volmarad6s idotartam6t.

Legk6sobb a hiitnyztst
megelozo napon az 6v6nonek

kell sz6lni, dtadni.

5 munkanapot meghalad6
hi6nyzds

Az 6voda ,,sziiloi kdrelem"
fo rnr anyo m tatv 6ny tnak
kitoltdse, az 6vodavezeto
enged6lyezdse

Legkisobb a teryezetl
t6volmarad6s megkezddsdt

megelozoen 3 nappal kell
benyfj tani az ov o dav ezetonek.

2.7. A gyermekek drtdkeldsdnek rendje

'/ A gyermekek drt6kel6set az 6vodapedag6gusok vegzikegy6ni megfigyeldsek alapj6n. Ennek
szab1'lyozttsa az intezmdny pedag6giai programi6ban trirtdnik. A sztilok tilekoztatisa
szemdlyesen, fogad66r6k keretdben zaj lik.

,/ Az 6vod6ban alkalmazott jutalmazdsi intezkeddsek formdi
sz6beli dics6ret n6gyszemk6zt
sz6beli dicsdret a csoportt6r.sak elott
sz6beli dicsdret a sziilo jelenldtdben

A sz6beli dicsdretek alkalmaz6sakor igyeksztink konkrdtan megfbgalm azni az elismerdsre mdlt6
tevdkenysdget, magatart6sform6t vagy produktumot.
Ovodai fesztiv6lokon, sportversenyeken nyert oklevelek kifiiggesztdse .,/ Az ovod6ban alkalmazott fegyelmezo intezkedesek form6i
sz6beli figyehreztetds hat6rozott tilt6s
letiltetds az 6vodapedag6gus melld azzal az utasit6ssal, hogy gondolja vdgig tettdt, rna.id
megbeszeles
bizonyos j6tdkt6l meghatlrozott idore val6 eltilt6s
bizonyos j 6tsz6t6rs sal val 6 j 6tdkt6 I meghatdr ozott idore t6vo ltart6s
a szr.ilo jelenldt6ben tcjrtdno elbesz6lgetds

Kob6nyai Gyermekek HdzaOvoda- I 103 Budapest, Kadau.27-29.
H6zirend
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2.8. A beiskol6z6s szabtlvai

A gyermek abban az 6vben, amelynek augusztus 3l. napj6ig a hatodik 6letdv6t betolti tank6teless6
v6lik,

A sztilo kdrelmdre a felmentdst engeddlye zo szerv ddntdse alapjdn a gyermek tov6bbi egy neveldsi
6vig 6vodai neveldsben vehet reszt, A sztil6 kdrelmet az iskolakezdds dv6ben janu6r l5-dig
nyrJrjthatja be a felmentdst engeddlyezo szervhez. Ha a szakdrtoi bizolsitg a sztiloi kdrelem
benyirjt6s6ra nyitva 6116 hatdrido elott a gyermek tov6bbi egy nevelesi 6vig 6vodai neveldsben
tdfteno reszveteletjavasolia, a sztiloi kdrelem benytijt6s6ra nincs sztiksdg.
A tankotelezettsdg teljesitdse a tandv elso tanit6si napj6n kezcloclik.
Ha a gyermek az iskol6ba lipdshez sztiksdges fejlettsdget korabban e16ri, a f.elmentdst engedilyezo
szerv a sziilo kerelm6re engeddlyezheti, hogy a gyermek hatdves kora elott megkezdje
tankOtelezetts6gdnek telj esitdsdt.

2.9. Az 6tkez6sek rendje

A gyerrnekek az 6vod6ban h6romszor 6tkeznek.
Tizorai 3oo - 900 kozott, eb6d 1fs - 1230 kozott ds uzsonna 1445 - 1530 koziitt.
Celszeru a kor6n, 600 - 700 kdzott erkezb gyerekeket otthon rnegreggeli ztetni. T6lal6konyh6nk a HACCp
szerint r-izemel, dtelmint6t tesz el, arnit 4g oftn fi megoriz
Didt6s dtkezds6t kiztrolag szakorvosi igazolfs alapjinmeg tudjuk megrendelni.

2. 1 0 .T er itesi dij ak befi zetdse, vi s szafi zetdse

Tdritdsi dij rneg6llapit6s6nak szabaly ai

A t6ritdsi dij osszegdnek meg6llapit6sa Budapest Fov5ros X. kertilet K6b6nyai Onkorm6nyzat Kdpviselo-
testtil etdnek onkorm6 ny zati rendelete szerint trirt6nik.

Az intezmenyi gyermek6tkeztetest ingyenesen kell biztositani az ovodai neveldsben rdszestilo gyerr,ek
szdmtra,ha:

,/ rendszeres gyermekvddelmi kedvezrndnyben rdszestil,

'/ tart6san beteg vagy fogyatdkos, vagy olyan csal6dban dl, amelyben tart6san beteg vagy fogyatdkos
gyenneket nevelnek,

'/ olyan csal6dban el, amelyben h6rom vagy t6bb gyermeket nevelnek
(az ingyenes dtkezds meg6llapitdsdhoz kcjzos hlztartdsian 6lok6nt kell figyelembe venni:a lB. dven aluli;a 25. dvesnel flatalabb, kcjzneveldsi intdzrndnyben nappali rendszerl oktat6sban rdszt vevo; vagy
f'elsooktat6si intdzmdnyben nappali k6pzdsben tanul6; es 6letkort6l ftggetleni.il a tart6san beteg vagy
stilyosan fbgyatdkos gyermeket, kiv6ve a neveloszrilondl ideiglenes tlitattyut elhelyezett gyern-reket,
valanrint a nevelosziilondl elhelyezett neveldsbe vett gyermeket ds ut6gond or6i 

"l1tarban 
rdszestilo fratal

felnottet);
'/ olyan csal6dban dl, amelyben a sztilo nyilatkozata alapjdn az egy f6re jut6 havi jcivedelem

osszege nern haladja meg a kotelezd legkisebb munkabdr 
- 
szemdlyi jovedelemad6val,

trrunkav6llal6i-, egdszsdgbiztosit6si- 6s nyugdijjdruldkkal csokkeltett osszegdnek l31o/o-tfi,/ neveldsbe vettdk.
Az ingyenes dtkezes jogosults6gi feltdteleinek fenn6ll6sdt a szemdlyes gondoskod6st ,ytijt6 gyermekj6l6ti
alapelldtdsok ds gyerrnekvddelmi szakell6t6sok tdritdsi dij616l' es"az igdnyldsiiktrol tinas znitlhato
bizonyitdkokr6l sz6l6 32,812011. (XII.29.) Korm6nyrendeletben fbglaltak ,rJrintsztiks6ges nyilatkozni.
I(ob6nyai Cyermekek ll|za Ovoda- I 103 Budapest, Kada u. 27-29.
Hdzirend
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Az ovoda vezetoje a benyfjtott iratok alapjdn meg6llapitia a t6ritdsi dijat, melyfilhattrozat form6j6ban,
ir6sban drtesiti a sziilot. A jogosults6g fenn6ll6sa 6vente keriil feltilvizsg6latra. A sziilonek a
nyilatkozatban tortdno v6ltoz6sokat 15 napon belil az 6voda vezetljenek be kell jelentenie.

Az 6vodai ell6t6st igdnybe vevo gyermek sztiloi feltigyeletet
k6pviseloje (a tov6bbiakban: k6rehnezo) a gyermeketkeztetds
nyrJrjthatja be.

gyakorl6 szriloje vagy m6s torvdnyes
ir6nti kdrelmet az 6voda vezetojenel

'/ A gyermekdtkeztetds normativ kedvezmdnydnek igdnybe vetelehez szi.iks6ges nyilatkozat es az
igdnyjogosults6got alirtilmaszt6 dokumentumok benyrijtds6t kovet6en lehet az etkez6si
kedvezm6nyt biztositani.

'/ Az intezmeny etkezest csak olyan szemdly rlszere rendelhet, aki az dtkezdsi dijat a szttmlln
szereplo hat6ridoig befizette .

'/ Hitnyzits esetdn az etkezes lemondhat6 minden nap 8as 6r6ig szerndlyesen, telefonon, e-mail-en,
valamint a Multischool programban.

'/ A sztilo kciteles lemondani a tdritdsmentesen etkezo gyermekek eb6djdt, hiimyzitsvagy betegseg
eseten.

'/ A lernond6s 24 ords eltol6d6ssal l6p dletbe. Automatikus lerendelds nincs, csak a sztildk 6ltal
konkrdtan megjelolt napok lemond6s6ra yanlehet6s6g.

'/ Be nem jelentett, le nem mondott hifunyzits esetdn a sziilo a t6ritdsi dij j6vdir6s6ra, visszatdritdsdre
nem tarthat ig6nyt.

'/ A vdgleges lemond6st az intezmenyben fr6sos nyilatkozatban lehet n-regtenni.
'/ A tdritdsi o":"y;X:::::tT*l.terr"r, 

az ovod'ban ntinden h6nap t 2 -iig az etorekijelort
idopontban,

./ kcizvetlen banki 6tutal6ssal,

'/ Multischool dtkezds-nyilv6ntart6 ds szitmltrzo program sziiloi modulj6nak
hasznttlat|val bankk6rty6s fi zetesi m6dd al.

'/ Az ingyenes etkezds ahatfrozat szerinti idotartamra biztosithat6, amennyiben a hat6ro zatkeltetol
szirmitott legfeljebb l5 napon beltil a kedvezmdnyezett az ingyenessdgre jogosit6 hattrozatot az
intezmeny vezetoj dnek bemutatj a,

'/ A fenti hatrirido ttlldpdse esetdn az intdzmdnyben val6 bernutat6s napj6t6l sz6mithat6 a
kedvezmdnyezetts69.

'/ Az elote befizetett dtkezdsi t6rit6si dijat lemond6s vagy kedvezmdnyezette v6l6s estd, lehet
vi sszakdrni, legfelj ebb 2 honapr a vi s szamenole g.

'/ Etkezesi teritdsi dij j6vair6s ifihifiratekesetdn nem lehet visszafizetni.

2. I I . F.geszs6gvddelmi szab6lyok

,/ Az 6vod6ban csak eg6szsdges gyerek tart6zkodhat.
'/ I(drjtik, hogy az 6vod6ban megbetegedett gyerm eket azertesitistol sz6mitott legrovidebb idon

beliil vigydkhaza. M6snap csak orvosi igazol6ssal johet.
'/ Lftbadozo, gy6gyszeres kezel6s alatt 611o gyermeket nem tudunk bevenni.
'/ Az 6vodapedag6gusoknak tilos otthonr6l behozott gy6gyszert beadni.,/ Betegs6g ut6n minden esetben orvosi igazolilstk6riinkl
,/ Kdrjtik gyermekdnek TAJ szttmii az ev elejenleadni.

I(ob6nyai Gyennel<ek H6za Ovoda- I 103 Budapest, Kada u. 2j _29.
[-l6zirend
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Fertbzo megbetegedds esetdn a sztiloknek azonnal drtesitenitik kell az6vod6t, hogy a sztiks6ges
intdzkeddseket megtehesstik.

A tetves, giliszt6s gyermeket a sziilo koteles a megfelel6 egdszsdgiigyi kezeldsben rdszesiteni az
6v6no felsz6lit6sa ut6n.
Az 6voda egeszsdgiigyi vizsgdlatokat az 6vod6sok egdszsdgtigyi ell6t6s6t biztosito dvenkdnti
vizsg6latok keret6ben vegzi el a gyermekorvos, fbgoivos oi a veaono.
A vizsg6latokon val6 r6szv6telt * a sztilok elozetes hozzdilrulirsdt beszerezve - minden gyermek
szdmitr a bizto sitani kel1.
Az 6vodtrb,a_jdr6 gyerekek intdzm6nyen beltili eg6szsdgtigyi gondoztts6t a fenntarto dltal kijelolt
orvos ds vddono latja el.
Az .ovoda orvosa (nevdt a mindenkori munkaterv tartalmazza) evente vizsgtija a gyerekeket, ha
sztiksdges szakorvosi rendelSbe irbnyit.
A vddono rendszeresen, illetve sztiks6g ds igdny szerint lltogatja az ovoddt, tetvessdgi vizsg6latot
vdgez, figyelemmel kis6ri a v6doolt6sok megldtdt.
Fog6szati szur6st 6vente vegez szakember az ovodttban.

Az ovoda al6bbi helyisdgeibe utcai cipovel beldpni tilos:
,/ csoportszob6kba, fiirdoszob6kba, konyh6kba

Az ovodar rendezvdnyek alkalmdval az 6vodavezeto felmentdst ad, afenti tilalom al6l.
Az egeszsegvddelmi szab6lyok miatt az 6vod6ba otthonr6l semmifele 6lelmiszerl, siitemdnyt,
tortdt behozni nem lehet. A gyerrnekek csak a bontatlan, hirt6st nern igdnylo, gy6ri kdszitrndnyeket
fbgyaszthatj6k.

Minden tdplalkozdssal kapcsolatos igdny felmertildse esetdn az elbir6,l6s az etkezest biztosit6 cdg
f-eladata.

2.1 1 .1. Pand6mi6s fertozdsv eszely eset6n kovetendo szabdlyok

'/ Az epiiletbe bel6pdsko r a kezfertotlenito haszn|latakotelezo.
'/ Az intezmenybe 6rkez6st6l a tilozdsigk6rjtik, viseljenek sz6.jrnaszkot!,/ A gyermekkel egy szlj,lo tartozkodhat az intezmeny tertilet6n.
'/ Az dptiletbe bel6pdskor gyermeknek, sziilonek, dolgoz6nak kotelezoen testhom6rs6klet ellenorzdst

vdgztink drintds ndlktili homdrovel. Az 6vodai elhelyezdst ig6nylS gyermekek testhomdrsdklete
nem lehet tdbb 37,5 C-n61.

'/ Minden gyermek sztilojdnek naponta, a reggeli drkezdskor kdtelez6 az egeszsegtigyi nyilatkozat
kitciltdse.

'/ Felso-ldgfiti ttineteket (kohdgds, n6tha, stb.) mutat6 gyermeket az ovod,itba hozni tilos.
'/ Azt a gyetmeket, akin6l felso-ligtiti ttineteket , vagy egydb betegsdgre utal6 trineteket tapasztalunk,

haladdktalanul elktilonitjiik, majd drtesidtik a sziiloket. Kdrem, hogy akinek gyermeke
diagnosztizdltan szezondlis allergia miatt ttisszdg, ndthas, errol feltdtl en1.lhozzon orvosi igazoltst.

'/ Torekedjenek arra, hogy az intezmeny teriilet6t a gyermektik 6tad6sa ut6n rnindl hamarabb
elhagyj 6k, a leheto legkevesebb idot tart6zkodv a az intenndnyben.

'/ I(drjtik, hogy minden esetben tarts6k be a 1,5 m-es t6volsdgot egyrn6stol!
'/ Egy lltozbben egyszerre maximum k6t gyermek 6s sziiloje taitozkodhat. A tobbiek a helyzetliez

igazodoan az udvaron yagy az utc6n v6rakozhatnak.
'/ Az ovodapedag6gusokkal valo kapcsolattart6sra hasznirljdk az email, telefonos lehetosdgeket. A

csoportszob a ajtaj ftb an hosszabb beszdl getdst kdrj tik, ne folytas sanak.
'/ Az intezmeny dolgoz6i az epileten behil maszkban l6tjAk el a feladatokat.
'/ Semmilyen otthoni ttrgyat,j6t6kot, cumit,,,alv6s" j6tdkot behozni nem szabad.
'/ A gyerrneket minden nap ciltoztessdk 6t 6vodai v6lt6ruh6ba,fle azutazd.skor, azovoddbadrkezds

sor6n haszn6lt ruh6ban l6pjen be a csoportszobitba.
l(ob6nyai Gyemrekek Hina Ovoda- I 103 Budapest, Kada u. 27 -29.
I-l6zirend
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'/ A f'ertozesveszely cscikkent6se drdek6ben a gyerekek az idbjdr6st6l fiiggoen a leheto legtobb iclot a
szabadban tOltik"

'/ A j6rv6nytigyi helyzet fenn6ll6s6i g az ebed ut6ni fogmosds elmarad.
'/ Ahilnyzdst 6s annak ok6t kdrjtik, telefonon vagy email-en feltdtle n1rl jelezzek az intezmenynek.

2.12. Ov o-vddo elofr6sok

'/ Az intezmenyi 6s szemdlyi vagyonvddelem rniatt az epiletkapuj6t 9 6ra 6s 15 6ra k6zott z6rva
tartiuk' Csenget6ssel lehet jelezm, ha valaki be szeretne jonni azdptiletbe.

'/ Az adatokban tcirtdnt vdltozitstkdrjtik jelezzek azonnal. Felt6tlentil legyen megadva dl6
telefonsz6rn, hogy sztiksdg eset6n 6rtesite,i tudjuk Onoket.

'/ A gyennekbalesetek megelozise drdekdben az udvaron ddlut6n is csak 6v6noi l.gltigyelet nrellett
tart6zkodhatnak a gyermekek. Azudvari szok6sok, szab6lyok betart6s6ra lbetartatttshra
fokozottan iigyelni kell ekkor is.

'/ A balesetvesz6ly elkenildse 6s az Aililtha(j,silg 6rdek6ben a jtiszoteriileten csak addig
tart6zkodjanak a sztilok, amig elkoszonnek.

'/ Az ekszer - gyurti, nyakldnc, ftilbevalo - veszelyezteti a gyermekek testi dpsdg6t, ez6rt kdrjiik
azokat otthon hagyni, Tarts6k szem elott az drt6kesebb holprik behozatal1n6l, - 6kszer, j6tdk,
bicikli stb. - hogy ezek megrong6l6d6sa, elttindse eset6n nincs m6dunkban anyagi felelosseget
v6llalni.

'/ Kdrjtik a Sztiloket, hogy gyerm ekek az 6vod6ba semmifdle veszdlyes holmit - tit, gyufttt, pelgdt
stb" - ne hozzanak.

'/ Az ovodateriiletdre kuty6t m6g sz6jkos6rban sem lehet behozni.
/ Az6voda egesztertiletdn tilos a doh6nyz6s.

2.13. Ovodai 6letrend

'/ Az Gyermekek Hiva Ovoda 6ltal6nos dletrendjdvel osszefiiggo szok6s 6s szab6lyrendszer
betart6sa, illetve betartat6sa kotelezo !

'/ Gyermekiiket mindig tiszttn, gondozottanhozzdk6vod6ba. Kdrjtik, hogy a kisl6nyok ne legyenek
kifestve. (szem, arc, szaj, k6rcim, haj)

'/ A gvermek":'yx.lrlek 
minde, ruhadarabjat, cipdjdt t6ss6k el jellel.

'/ A v6lt6cipo hasznl,latakcjtelezo. Az ovod,ttban zirtcipot, vagy szand6lt viseljenek a
gyerrnekek, papucsot nem hordhatnak, mert balesetvesz6lyes.

/ Fontos a kenyelmes, udvari oltdzdk, ami nem baj, ha bepiszkol6clik.y' A testnevelds foglalkoz6sokra a kovetkez6 fblszereldst:
b6rmilyen rovidnadr6got ds p6l6t, valarnint tornacipot, torna zoknit k6rjtik
biztositani.

'/ A gyermekek otthonr6l behozott tfugyainak,j6tdkainak szabillyozilsa
'/ A gyermekek puha alv6j6tdkokat, mesekonyvethozhatnak be. A kcizossdgi nevelds

szabtiyainak megfeleloen a behozott j6tdkokkal m6s is jiltszhat. Az ekkor
keletkezett megrong6l6d6st k6rjiik tudomdsul venni.

/ Az 6voda dpiiletdben a saj6t tulajdonir ,j6rmtivek" - roller, kerdkp6r, szinko,
gordeszka, babakocsi - tdrolilsdra, orzdsere ni,cs lehetosegiink.

I(ob6nyai Gyermekek Hdza Ovoda- I 103 Budapest, Kada u. 2j _29.
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Elveszett, rnegrongdl6dott eszkri zdkert nem v6llalunk f-elel ossd get !

Ennival6, ddessdg ne legyen a gyermekndl.

Gondoljanak arra, hogy az 6voda tertiletdn a gyermekek nassoltat6sa a tobbi gyermek elott nem
etikus. A meglepeteseket, f-rnorn falatokat az 6vod,6nkivril adj6k dt.

3. Az 6voda 6s a sziil6k

'/ A sziilok jogaik 6rv6nyesitds6re sziiloi kozossdget hozhatnak ldtre.
'/ A sziiloi kdzossdg figyelemmel kisdri a gyermeki jogok drvdnyestilds6t, a nevelomunka

eredmdnyessdget.

'/ A gyermekek nagyobb csopord6t 6rinto bdrmely kdrddsben tiiekoztatttst kdrhetnek az ovoda
vezetojetol (Nagyobb csoport: amikor a dontds nem ndvre sz616an, nem egy vagy ndh6ny, de
beazonosithat6 gyermekekre sztiletik pl. speci6lis foglalkoz6son resztvevok csoporda -
logopddiai, fejlesztopedag6gia, egy 6vodai csoport, azonos 6letkorf gyermekek - 6v6n6tol
higgetlenril)

3.1. A szrilo jogai

'/ Megisrnerje a neveldsi 6s minosdgirdnyit6si programot, az SZMSZ-I ds a h6zireldet.
'/ Gyermeke fejloddsdrol, magaviseletdrol tdjdkoztatttst, neveldsdhez segitsdget, tan6csot kapjol.,/ ir6sbeli javaslatairol visszajelzdst kapjon.

'/ Szemdlyesen, vagy kdpviseloi tfijtlr.resztvegyen a teljes kozossdget drintd ddnt6sek
meghozatal6ban.

'/ A saj6tos neveldsi igdnylo gyermek szakertoi v6lem6ny alapj6n tortdno 6vodai elhelyezese,
integr6l6sa az affa kijelolt intezmdnyben.

3.2 A Szrilo koteless6ge

'/ Gondoskodjon gyermeke testi, drtelmi, eruelmi ds erkolcsi fejlod6sdhez sztiksdges feltdtelekrol.
'/ Biztositsa 3. dletdvet betoltott gyermeke 6vodai neveldsben valo zavartalan rdszvdtelet.
'/ Figyelemmel kis6rje gyermeke fejl6ddsdt, kozossdgbe va16 beilleszkeddsdt, a kdzossdgi dlet

szab iiy ainak el s aj 6tit6s6t.
,/ Rendszeres kapcsolatot tartson az 6v odapedag6gusokkal.

'/ Megtegye a sziiksdges intdzkeddseket gyermeke jogainak drvdnyesit6sdre
'/ Tiszteletben tartsa az 6vod,a alkalmazottainak emberi rndltos6g6t 6s.jogait.

Amennyiben a sztilo nem tudja, vagy nem akarja sztiloi kotelessdgeit teljesiteli, akkor az 6vod6nak
torveny 6ltal eloirt kotelessdge jelezni: a Gyermekj6ldti Szolg iiat fele, illetve a jegyzb fele.

3. 3 . Kapcsolattartds egytittmtikod6s

'/ A sziiloknek lehet6sdgi.ik van 16 - ds igdnyeljiik is - hogy az ovodttban foly6 nevel6munka
kialakit6s6ban a megfelelo forumokon aktivan rdszt vegyenek, cjtleteikkel segits6k elo a kozos
gondolkod6st, probldmdikra megold6st keressenek. (szriloi drtekezlet, logad66ra, nyilt napok,
rnegbeszdldsek)

I(ob6nyai Gyermekek HlzaOvoda - 1 103 Budapest, l(ada u. 2l -29.
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'/ I(6f iik Onoket, hogy se a gyerekkel kapcsolatos, se a mag6n jellegti beszdlgetdsre az
6vodapedag6gust ne vonj6k el a gyerekcsoportt6l, mefl balesetet id,ezhet elo, es megzavarja a
nevelomunka folyamat6t.

/ A, ov6noket az ovodatelefonsz6m6n lehet hivni, lehetos6g szerint: 1030 6s 1230kozott.

3.4. A dokumentumok nyilv6noss6ga

'/ Biztosiduk, hogy a szrilok rnegfelelo isrneretekkel rendelke zzenek az ovod.amirkoddsdt
meghat6roz6 dokurnentumokr6l, mely ismeretek ndlkiil nem v6rhat6 el, hogy a szriks6ges
segitsdget megkapjuk.

'/ Az 6vodavezeto irodajitbanhozzttfdrhet6, az ovodahonlapi6n megtekintheto:
/ az 6voda neveldsi programja, minosdgir6nyit6si programja,
/ szervezeti 6s mtikod6si szab6l yzata,h6zirendje

'/ Megtekintdstikre folyamatos lehetos6get biztosftunk az ovodavezetoi irod6ban, illetve
hozziferhetnek elektronikus titon.

'/ Az elso sztiloi drtekezleten, illetve abeiratkoz6sn6l minden szillo reszere6tadjuk 6vod6nk
h6zirendjet.

4. Gyermekv6delem

'/ Ovoddnkban gyermekvddelmi felelos tev6kenykedik, aki segiti a csoportos 6v6nok rnunk6j6t.
igyekszik megold6st tal6lni a szi.ilok ilyen irdnyti probldm6ira.

'/szemetvesen"::i#jf$i#tr",ri#!,"rTi',"n",osdgek,

/ jogszab6lyok.

'/ A pedag6gusok, a dajkdk avezeto td6n kotelesek - a gyermekvddelmi torvdny alapjttn - az
illetdkes gyermekj6ldti szolg6latot 6rtesiteni, ha megitdl6stik szerint a gyermek srilyos
veszdlyhelyzetbe keriilt, vagy kertilhet. Ebben az esetben az egyebkent rendelkezdsre jogosult
beleegyezdse nem szriksdges.

5. EsY6b szabilyok

5.1. Az 6voda helyisdgeinek haszn6lata

,/ Idegen az dptiletben csak kis6rettel kozlekedhet.
'/ A gyermekek az tigyeleti idoben 6s napkozben is, csak az affa kijel<jlt helyis6gben

tart6zkodhatnak 6s j 6tszhatnak.

'/ Az 6voda ldtesitmdnyeit, helyisdgeit csak az intezmeny nyitva tart6sa ideje alatt lehet haszn6lni,
munkaidon kiviil csak az Svodavezet6 engeddly6vel lehet az 6vod6ban tarl6zkodni.

'/ Az intezmeny tertiletdn, az lpi.letben ds az udvaron tart6zkod6 minden szem6lv kcjteles:
/ akozossdgi tulajdont vddeni,
/ a berendezdseket, az eszkozoket rendeltetdsszertien haszn6lni,
/ az 6voda rendj6t 6s tisztas6g6tmeglrizni,
/ az energi6val 6s a szriks6ges anyagokkal takardkoskodni,

I(ob6nyai Gyermekek ll6za Ovoda- 1 103 Budapest, Kada u. 27-29.
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'/ A sz6nd6kosan okozott k6r6rt a sziil| anyagi felelossdggel tartozih, Kiskorir gyermekddrt is o felel.

5 . 2. A d atke ze76s, ti gyi ntd zd s, p anaszkezell s

'/ Az ovoda alkalmazottait titoktart6si kotelezetts6g terheli a gyermekkel 6s a csal6dj6val
kapcsolatos minden olyan tdnyt, adatot, inform6ciot illetoen, aprelyr6l hivat6s6nak ell6tiisa sor6n
szeruett tudorn6st.

'/ Ifivatalos ilgyintdz6s az li..oddban tortdnik. Kdrjtik, hogy bdrmilyen probl em6t, s6r.elmet, javaslatot
a leheto legrovidebb idon beliil beszeljenek meg a csoportos 6v6novel, majd sziiks eg szerint az
6vodavezetovel. Az ir6sban beadott panaszokat, javaslatokat az ovodavezet6 kivizsg6lja ds 30
napon beliil ir6sban v6laszol. Amennyiben a sztilo sz6mtra avillasznem kieldgito, igy az6voda
fenntart6j 6hoz fordulhat j ogorvoslatdrt.

Zfrrad€k

A Hdzirendet a nevel6testtilet dcjntdse alapj6n ds a
elozetes egyeztetdse alapj6n) az ovoda 5l}Olg-2020.
nevelotestiileti 6rtekezlet kereteben.

Sztiloi Szervezet elnoke (a szi.ilok vdlem6nyenek
szttmi hattrozatttban elfogadta 2020. jtilius 6 - 6n

A Kob6nyai GyermekekHazaOvoda IJ6zirendje a Fenntart6t tobbletkotelezettsdggel nem terl-reli.

Budapest, 2020..jrilius 1 5.

I(ob6nyai Gyermekek H6za Ovoda - I I 03 Budapest, l..iida u. 27 -29 .
H6zirend
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I(ob5nyai Gyerrnekek H6za Ovoda

1 1 03 Bp,, Kada u. 27-29.
Tel: +36 1262-44-09 SIP:523
OM:201652
web/e-mai I : www. kadaovi.hu, ovika,27@citromai l.hu

JEGYZ6KONYV
NEVELOTES TULETI ERTEKE ZLETRlL

Az ertekezlet helye, idopontja: Kob6nyai Gyermekek H6za ovod,a
2020.jflius 6.

Jelenldvok: l0 fo pedag6gus a mell6kelt jele,ldti iv alapj6,
1 fo Sztiloi Szervezet kdpviseloje

S zew ezet me gnevezdse : Kob6nyai Gyermek ek H6za Ovoda
T6vollevok: I fb t6volldvo pedag6gus
Llatdr o zatkepe s s 6 g me 96l I ap it 6sa: az drtekez I et hat6rozatkdp e s
.le gyzokon y v -v ezeto : Ndmeth Marcel la Jol6n 6vod av ezetb iel yette s
.Iegyzokonyv hitelesitok: Hogyes R6bertnd 6vodapedag6gus

Mdder Szilvia 6vodapedag6gus

Napirend : Hdzir end vdlemdnyezdse, elfo gad6sa.

Flozzitszollsok: nem vo lt hozztszolis

Dontesek:
1. Az ovoda r-revelotesttilete elfogadja az elozetes megbeszdlisek alapj6n egyeztetett

Hdzirend modosit6s6t.

Hatfuozatok:

201912020. nevel6si 6v 5. szSmri nevel6testiileti hathrozata: a K6b6nyai Gyermekek
Hdzir end m6 do sit6s6t 1 0 0%-o s e gyet6rt6s sel el fo gadj a.
201912020. nevel6si 6v 3. szdmri Sziil6i Szewezet hatirozata: a K6b6nyai
Gyermekek Hdza 6voda Sztil6i Szewezete a Hdzirend, m6dosft6s6t 100%-os
egyet6rt6ssel elfo gadj a.

1.

7

tl)"^.L\ uLtru, r,lLc--
N6meth Marcella Jol6n
jegyzokonyv-vezeto

<-/
SzdszEva

Sziil6i Szew ezet k6pviseloj e
4tt .-')r r':/i,z-124 F.J' rtll- i

Hogyes R6berlne
j e gy zokdnyv hitel e s ito

Wt;sp,il,tFr"-c-
j egyzokdnyv hitelesft6
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Ikt.sz.:

JELENLETI iV
NEVELOTESTULETI ERTEKE ZLET

Az ertekezlet idopontj a :2020. j irlius 6.

I. ALKALMAZOTTAK

NEV ALAIRAS
1. Barna Enik6 Csilla 9z- €P hW
2, Bddos J6nosn6 Zeke ZsofiaKl,ilra Aqa-u $_------J
J. H6gyes R6bertnd &5or^ QJh)r
4. Jakabnd LukScs lzab ella Irdn A; L)k-\ vru-
5. K6rosy S6ra \---------
6. Ludvig Antoinette fom-u,t|o
7. Ndmeth Marcella JolSn ,[Lu-lA v[u -*c.-tLq
8. Mdder Szilvia F{et del,LA(i-ai
9. Orddg-Busi Janka 04$ -?-,.*\-
10. Szigetin 6, Mezei Gabriella shr,r tllf
11. Vdgvolgyi Hajnalka Agnes Adxq. rW

2. vscuivorrAK

NEV KIT KEPVISEL? ALAIRAS
SzdszEva Sziil6i Szervezet (:- .--/



Budapest Fovaros X kerulet Kobdnyai Onkormanyzat
PolgSrmestere

Valamennyi 6rintett
Ovodavezet6 Urhtilgy

Tirgy: e gyet6rt6si nyilatkozatt6tel
Iktat6sziim: KC0/1 3 3- 1 9 / 2020
Ugyintdz6: dr. Kasza Di6na
Telefon: 06 1. 4338 250
E-mail: KaszaDiana@kobanya.hu

reszere

Tisztelt Ovo davezet6 Urhtilgy!

A nemzeti koznevel6s16l sz6l6 2011,.6vi CXC, torv6ny 25. S (41 bekezd6sdben 6s a 83. S (2) bekezd6s iJ
pontjdban meghatdrozottak c6ljdb6l az int6zm6ny m6dosftott hdzirendj6t megvizsgdltam, azzal
l<apcsolatban az alSbbiakr6l t6j 6l<oztatom.

A dokumentum tartalmazza a l<ciznevel6si int6zm6nyek n6vhaszndlatdr6l szol6 Z0/2012. [UII. 31.]
EMMI rendelet 5' S (11 bekezd6se szerinti kotelez6 tartalmi elemeket, 6s a szriks6ges m6dosit6sok,
l<ie g6szit6s ek m egto rt6ntek.

A hdzirend nem tartalmaz olyan rendelkez6seket, arnelyel< hatdlyba l6p6s6vel a fenntart6ra
tobbletkotelezetts6g hdrul, ez6rt az egyet6rt6si nyilatkozatt6tel l(olilm6nyii nem dllnak fenn, a
fenntart6 egyet6rt6se nem szriks6ges.

Az ellen6rz6st a Budapest F6vdros X. kenilet K6b;inyai onkorm6nyzat K6pvisel6-testrilet6nek
Szervezeti 6s Milkod6si Szabiiyzatdr6l sz6l6 31/2011. [lX. 23,J dnkormdnyzati rendelet 3. mel]6klet 6.
pontj6nal< felhatalmazdsa alapj6n gyakoroltam.

K6rem a tdj6koztatdsom szfves elfogad6s:it.

Bu dap est, id6b ely egz6 szeri nt

Udvozlettel, RadVdnyi
G5bor

D. Kovdcs R6bert Antal

1102 Budapest, Szent Ldszlo ter 29. I Levelcim:1475 Budapest, pf. 35
Telefon: +36 1 4338 2o1 | Fax: +36 1 4338 221 I www.kobanya.hu i E-marl: polgarmester@kobanya.hu

Digitdlisan aliiirta:
Radvdnyi Gdbor
D;itum: 2020.10.26
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