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A Hdzirend jogszabilyi hfttere

a nemzeti kdzneveldsr6l sz6l6 20ll.6vi CXC. tdrv6ny (a tov6bbiakban: Nkt.) 8. $, 25.9, 45.9,
47.$,49. $, 53.$, 59. $, 70. $, 72.$,93. $, 85. $,- a gyennekvddelmi 6s gy6mtigyi feladat- 6s hat6skdrtik ell6t6stir6l, valamint a gyrlmhat6sdg
szervezetfir6l 6s illet6kess6g6r6l sz6l6 33112006. (XII.23.) Korm6nyrendelet,

- a nevel6si-oktat6si int6zm6nyek mflk0d6sdr6l 6s a k0znevel6si irrtdzmdnyek n6vhasznillata$l
sz6l6 2012012. (Vm. 31.) EMMI rendelet (a tov6bbiakban: R) 3. $, 5.$, 20.$, 51. $, 82. g, 117. g,

, 129. $ 6s 2. melldklet a2012012. (VI[. 31.) EMMI rendelethez,
- a gyermekek v6delemr6l 6s gyrlmtigyi igazgathsrll sz6l6 1997. 6vi XXXL tdrvdny (a

tov6bbiakban: Gyvt.) 37lA $, 148. $.- a szabiiys6rtdsekr6l, a szabdlys6rt6si elj6r6sr6l 6s a szabdlys6rt6si nyilvantart6si rendszerr6l s2616
' 2012. 6vi II. tdrv6ny 247. 5

- a csal6dok t6mogatdsir6l s2616 1998. 6vi LXXXN. t0rv6ny 15. $

Bev ezet6 rendelkez6s ek
A Nkt. 25.$ (2) bekezd6s, valamint a R. 5.$ (1) alapjan a K6banyai Gyermekek Hitzabvoda (1103

, Budapest, Kada v 27-29.) az alilbbi rendelkez6sek alapjrin alkotta meghdzirendjdt.

A hdzirend hatilya
Id6beli hatilya:
A Hazirend a kihirdet6s napj6t6l visszavondsighatillyos, Ezzel egy id6ben hat6ly6t veszti a 11012020,

, (01.18.) szrimti H6zirend.
Feliilvizs gilata : 6venk6nt, illetve j ogs zabillyv 6ltoz6snak megfelel6en.
M6dosftdsa: javaslatot tehet a m6dosit6sra a Nevel6testtilet 30Yo-a, a Sztil6i kdzdss6g 30 %o-a

A Hizirend szem6lyi hatdlya kiterjed:
Az 6voddval jogviszonyban 6116 minden alkalmazottra,

o Az 6vod6val jogviszonyban 6116 gyermekekre.
' . Az intdzmdnnyel jogviszonyban nem 6116, de az intdzmdny teriilet6n munk6t vdgzbkre, illetve azokra,

akik r6szt vesznek az 6voda feladatainak megval6sit6s6ban.
o A sziil6kre (azokon a tertileteken, ahol 6rintettek), akik a gyermekek tdrv6nyes k6pvisel6ik6nt

, gyakorolnak jogokat, illetve teljesitenek kOtelezetts6get, a gyermekekhozzdtartoz6ira.
A Hdzirend teriileti hatdlya kiterjed:
o Az 6voda tertiletdre.

o Az 6voda 6ltal szewezett - a nevel6si program v6grehajt6sdhoz kapcsol6d6 - 6voddn k{viili
programokra.

A H6zirend a kiildnbdzo jogszabdlyokban megfogalmazott jogok, kdteless6gek 6rv6nyesiil6s6nek helyi
, gyakorlata, az intdzmdny saj6t mrikdd6s6nek bels6 szabdlyz|ja. Megval6sitdsdval biztosftja a pedag6giai

programban foglalt c6lok el6r6s6t, betart6sa kdtelez6 a t6rsadalmi egyUtt6l6s szabillyainak megfelel6en az
6vodakdzdss6g 6s a sztil6i k6z0ssdg minden tagSa szimira.

' Jogorvoslatilehet6s6g
A hazirend megs6rt6s6vel hozott intezmlnyi ddnt6s ellen a szti16, jogorvoslattal 6lhet.

' Az 6voda, ddnt6se, intdzkeddse, illetve azintezked6sek elmulasdisa ellen a sziil6 eljar6st indfthat. Az
elj6r6s kezdemdnyezdsdre lehet6s6g van azon az alapon is, hogy a meghozott ddnt6s, int6zked6s vagy az
int6zked6s elmulaszt6sa ellent6tes a nevel6si-oktat6si intezmlnyhazkendjdben foglaltakkal.

K6b6nyai Gyermekek H6za 6voda - I I 03 Budapest, Kada u. 27 -29 .
Hdzirend



4

Kedves Sziil6k!

E belsd szabhlyozl dokumentumunk kdszit6sdndl a jogszabdlyi elvfufusokat, az elm:iuilt 6vek gyakorlattra
dpitve az Ondk elviir6sait, jogait 6s kdtelezettsdgeit, valamint gyermekeik mindenekfelett 6116 6rdekeit
vettiik figyelembe. Kdrjiik, hogy az al6bbiakban megfogalmazotthdzirendet figyelmesen olvass6k v6gig,
6s a gyermekek valamint az eredm6nyes egytittmtikdd6s 6rdek6ben tdrekedjenek a benne foglaltak
betart6srira! A hazirendtnkben megfogalmazott szabdlyok az 6voddnkba t0rt6n6 jogszeni bel6p6st6l az
intdzm6ny elhagy6s6ig terjed6 id6re, illetve - 6vente, a sztil6kkel ttirt6n6 meg6llapod6s szerint - a
nevel6si id6n tril, vagy azintdzminy 6piilet6n kfvtil szervezett programok ideje alatt 6rv6nyesek.
6vodank nevel6 intdzm6ny, s mint ilyen a gyermeki szem6lyis6g kibontak oztatdsfua, nevel6s6re 6s

fejleszt6s6re t6rekszik. A gyermekek fejl6d6s6t tudatosan tervezett 6s szewezetl nevel6si helyzetek
megteremt6s6vel tessztik lehet<iv6, segitjtik e16. Ovodtlnk a gyermek harmadik 61et6v6t6l az iskol6ba
ldpdsig a csal6di nevelds kieg6szit6jek6nt a k0znevel6si rendszer szakmailag iin6l16 nevel6si intdzmdnye.
Nevel6si alapelveink kdz6tt meghatdroz6: a gyermeki jogok 6s szem6lyis6g tisztelete, elfogaddsao
szeretete 6s megbecstildse, mely a gyermekek egy6ni kdpessdgeinek kibontakoztatdsdtjelenti.
6vodankban a nevel6munka a mindenkor 6rv6nyben l6v6 Kdznevel6si tdrv6ny, az Ovodu nevel6s
orsz6gos alapprogramja, a Pedag6giai Program aSzewezeti 6s Miikdd6si Szab6lyzat, szerint folyik, mely
dokumentumok nyilvrinosak 6s az 6ndk szdmira el6rhet6k a www.kadaovi.hu honlapunkon. A
mrikdd6stinket szabhlyoz6 dokumentumainkban foglaltak megval6sitdslfitoz az 6voda 6s a csaldd
sokoldahi, bizalomra 6ptil6 egyiittmiik0ddse sztiks6ges.

K6rjiik Ondket, hogy az al6bbiakban megfogalmazott hdzirendet figyelmesen olvass6k v6gig, a

gyermekek, valamint az intdzm1ny zavartalan mrik6d6se 6rdek6ben legyenek partnereink a benne
foglaltak 6rv6nyestil6s6ben.

Nevel6testiilettink k0szdni megel6legezettbizalmukat 6s egytittmiikdd6stiket!

1. Altalinos tudnival6k:
1. 1. Altal6nos inform6ci6k
Az 6vodaneve: K6banyai Gyermekek HinaOvoda

Az 6voda cime:

Az 6voda el6rhetos6ge:

1103 Budapest, Kada u.27-29.

tel: 06-l-262-44-09
e-mail : kada.ovoda@ email.com
web : www. gyermekekhazaovoda.hu

Az 6voda fenntart6ja: Budapest F6v6ros X. keri.ilet K6banyai Polg6rmesteri Hivatal

6vodavezet6: Szigetind Mezei Gabriella
6vodavezet6 helyettes: Ndmeth Marcella Jol6n
Maxim6lis gyermekldtsztm: 94 fo
Alkalmazottiletszirm: 20 fo
Int6zm6nyi k<izciss6gek: 4 csopott, valamint az ovoddbaj6r6 valamennyi gyermek
A gyermekek nagyobb kdzdss6ge:

v az egyes 6vodai csoportokban a csoport aktu6lis tandvi l6tszdm6nak25Yo-a,

'/ az intdzmdnyi szinten a telj es intezmenyi letszitm 25Yo- a.
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1.2. Az 6voda munkarendje

Nevel6si 6v:

szorgalmi id6szak:

ny6ri id6szak:

Minden 6v szeptember 1-j6t6l, augusztus 31-ig tart
- szeptember 1-j6t61, m6jus 3l-ig
- jrinius l-j6t6l, augusztus 31-ig

Napi nyitvatwtils: 6 - 18 6r6ig

Ugyelet a kijel6lt csoportban:
- reggel: 6 -7 6rdig

- d6lutrin: 17 - 18 6r6ig

Nevel6s ndlkiili munkanap:

Ugyelet biztosit6sa:

Evente 5 nap, amelyr6l 7 nappal kor6bban tdjdkoilatdst
adunk, minden csoport falifj s6gian.

Azon sztil6k gyermekei rdszdre, akik nem tudj6k
megoldani gyermekiik elhelyez6s6t:

- intdzmdnytinkb en 6 sszevont c soportban, v agy

- a K6b6nyai Csodap6k 6vod6ban

A gyermekek 6vod6ban

tart6zko dis6nak idej e :

A gyermekek naponta 10 6r6n6l hosszabb ideig ne

tart6zko dj an ak az 6v o d6ban !

Ny6ri sztinet:

Az id6pontr6l
febru6r 15-ig drtesftjtik a sziil6ket.

- jirnius - jrilius, vagy
- jrilius - augusztus, 6venk6nti viilt6sban, a fenntart6

6ltal me ghat 6r ozott id6szak.

2. Gvermek az 6vodiban

2.1. A gyermek jogai

,/ Biztons6gos, eg6szs6ges kornyezetben neveljdk.

'/ Szemdlyis6g6t, emberi m6lt6s6g6t 6s jogait tiszteletben tarts6k.

'/ Napirendj6t 6letkor6nak megfelel6n alakits6k ki.
'/ Kdpessdgeinek, adotts ilgainak megfelelo neveldsben 16szesi.ilj 6n.
,/ Allapotdnak, adotts6g6nak megfelelo megkiilcinb )ztetett ell6t6sban, kiilonleges gondoz6sban,

rehabilit6ci6s c6hi ell6t6sban 16szesi.ilj on.

'/ Csal6dja anyagi helyzetetol fligg6en ingyenes 6tkez6sben r6szestlj<in.

'/ A saj6tos nevel6si ig6nyri gyermek, ktilonleges b6n6sm6d keretdben 6llapot6nak megfelel6
pedag6giai, gy6gypedag6giai ell6t6sban r6szestiljon att6l kezd6d6en, hogy ig6nyjogosults6g6t

meg6llapftott6k

2.2. A gyermek kdtelessdgei

,/ Tartsa tiszteletben m6sok emberi m6lt6sdg6t ds jogait.

'/ Eletkor6nak 6s fejletts6g6nek megfeleloen vegyen r6szt kornyezete 6s az iitalahasznfltjAtdkok,
eszkozcik rendben tarl6sdban.

y' Nem veszelyeztethetik saj6t 6s t6rsaik testi 6ps6g6t. Nem korl6tozhatj6k viselked6stikkel a tobbiek
fejloddshez val6 j og6t.
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y' Az6vodai eszkdzdket rendeltet6sszertien haszndljrik, 6s azokra vigydznak.

2.3. Akdtelez6- 6s v6laszthat6 foglalkoz6sok rendje

6vodtffi a ,,Gyermekek Hina" az 0nkorminyzat 6ltal j6v6hagyott helyi pedag6giai program szerint
dolgozik. Ez a dokumentum szabdlyozza a kdtelez6 foglalkoz6sok rendjdt, a gyeflnekcsoportok
napirendj6t
Sziil6i ig6nyek alapj6n fakultatfv hit- 6s vall6soktat6st biztositunk, mely az 6vodai foglalkoz6sokt6l
elktilOnitve, az 6vodai 6letrendet figyelembe v6ve szewezbdik. A fakultatfv hit- 6s vallSsoktat6s
id6pontj6r6l 6s hely6r6l a sziil6ket sziil6i 6rtekezleten, az 6voda honlapj6n, valamint a falitijs6gokon
t6jdkoztatjuk.
A sziil6k ig6nye alapjrin az 6voda egy6b foglalkoz6sok megszewezlsdt is v6llalja, amennyiben a
gyermekek 6rdekeit szolg6ljdk, 6s azok nem ellent6tesek az 6vodai nevel6si program c61- 6s
feladatrendszer6vel.
A v6laszthat6 ddlutani foglalkoz6sok, tanfolyamok dljdt afoglalkoz6st tart6 pedag6gus, oktat6, edz6 szedi
be. Ovodapedag6gus tanfolyami dijat nem szedhet.

' 2.4. Az 6vodai felv6tel, iltvetelrendje

Az 6vodai felv6tel, futvlteljelentkez6s alapjdn t0rt6nik. Az 6vodai bekatkozdsra a targy6v 6prilis 20-a es
m6jus 20-akdz6tt kertil sor, melynek konkr6t id6pontj6t a Fenntart6 hatirozzameg. A beiratkoz6s pontos
idejdr6l, az enol val6 ddnt6s 6s a jogorvoslat benyujtds6nak hataridejdrbl, azt megel6z6en legal6bb 30
nappal a fenntaft6 rendelkezdsei szerint hirdetm6nyt tesztink kdzz6, valamint az 6vodai hirdet6tdblfu, M
6vodai honlapon t6j6koztatjuk a sztil6ket.

A gyermek abban az 6vben, amelynek augusztus 31. napj6ig a harmadik 61et6v6t betOlti, a nevel6si 6v
kezd6 napj6t6l legal6bb napi n6gy lrdban 6vodai foglalkoz6son vesz r6szt.
Az 6voda a gyermek harom6ves kor6t6l a tankOtelezetts5g kezdet6ig nevel6 intdzmdny, amely a
gyermeket fokozatosan, de kiil6n6sen az utols6 6v6ben az iskolai nevelds-oktat6sra k6sziti fel. Az 6voda
felveheti azt a gyermeket is, aki a harmadik 6let6v6t a felv6tel6t6l szlmitott fel 6ven beliil bet0lti, felt6ve,
hogy minden, a teleptildsen, fbv6rosi keriiletben lak6hellyel, ennek hifunydban tafi6zkoddsi hellyel
rendelkez6 hrirom6ves 6s ann6l id6sebb gyermek 6vodai felvdteli k6relme teljesithet6.

A jelentkez6st megelozben lehet6s6get biztositunk leend6 6vod6sainknak 6s sztileinek, hogy nyilt nap
keret6ben megismerkedjenek 6vodai neveldstinkkel, azintdzmdny dolgoz6ival.
A jelentkez6s 6s az els6dleges ismerked6s alkalm6val valamennyi sziil6 szirmdrabiztositjuk azint6zmdny
h6zirendj6nek megismer6s6t, illetve az esetlegesen felmeriil6 k6rd6sek tisdazdsixais lehet6s6g nyilik

,/ Az 6voda feladata a fenntart6 6ltal kijeliilt, miikoddsi kdrzet mindenkori ell6t6sa (az 6voda
felv6teli kdrzete az dnkorminyzat 6s az 6voda honlapjan tal6lhat6).

'/ A sztil6 a gyermek 6vodai felv6tel6t b6rmikor k6rheti. Az rijonnan jelentkez6 gyermek fogad6sa
az 6vodai nevel6si 6vben folyamatosan tdrt6nik (amennyiben az 6voda f6r6hellyel rendelkezik).

r' Az 6vod6ba tdrt6n6 beiratkoz6s a jelentkezdsi lap szem6lyesen, elektronikusan vagy postai riton
tdrt6n6 benytij t6s6val tdrt6nik.

'/ A jelentkez6s alkalm6val valamennyi sz$16 sz6mira biztositott az intlzmdny h6zirendj6nek
megismer6se, valamint az esetlegesen felmertil6 k6rd6sek tisztdzdsa,

K6b6nyai Gyermekek Hdza 6voda - I 103 Budapest, Kada u. 27-29.
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Az 6voda kOteles felvenni, 6tvenni azt a gyermeket, aki 6letvitelszerien az 6voda kdrzetdben
lakik. Az 6vodai felv6telr6l, 6tvdteh6l, valamint a felvett gyermekek csoportba val6 beosztdsdr6l
azbvodavezetoje ddnt.

Az 6vodai jogviszony a beirat6s napjrin jtin 16tre. A t6nyleges 6vodai ell6t6s kezd(5 idbpontjdt az
6vodavezeto az 6vodai felv6telr6l s2616 ir6sbeli 6rtesit6sbenhatinozzameg, mely a kdvetkez6
nevel6si 6vt6l 6vodakdteless6 v616 gyermekek esetdben foszab6lykdnt a nevel6si 6v els6 napja,
azazszeptember l.

Felv6teli k6relem elbirdlilsdr6l,hatdrozat form6j6ban drtesitjtik a sztil6t.
Elutasit6s eset6n a sziil6(k) fellebbezdst nffithatnakbe az 6voda vezetdjdnek.

A beiratkoz6s lezdrdsifi kdvet6en sztil6i 6rtekezleten t6j6koztatjuk a sztil6ket az 6voda
6letrendj6r6l, valamint a gyermek 6vodai csoportba tdrt6n6 beoszt6s6r6l.

A gyermek abban az 6vben, amelynek augusztus 31. napj6ig a hatodik 6let6v6t betdlti,
tankOteless6 v6lik.

Felment6s az 6vodai nevel6s a16[

r' Aszijrll - targy6v 6prilis 15. napj6ig benyrijtott - k6relme alapjdn a gyermek jogos 6rdek6t szem
el6tt tartva, annak az 6vnek az atgusztus 31. napj6ig, amelyben a gyermek a negyedik 6let6v6t
betdlti, ktil6n0s m6lt6nyl6st 6rdeml6 esetben, rijabb k6relem alapjan annak az 6vnek az augusztus
31. napj6ig, amelyben a gyermek az tttidik 6letdv6t betOlti a Korm6ny rendelet6ben kijelOlt szerv
(a tov6bbiakban: felment6st enged6lyez6 szerv) felmentheti az 6vodai foglalkoz6son va16
r6szv6tel a161, ha a gyermek csal6di k0riilm6nyei, saj6tos helyzete indokolja. Ha az elj6r6sban
szak6rt6t kell meghallgatni, csak az 6vodavezet6 vagy av6dbn6, tov6bb6 tart6s gy6gykezel6s alatt
6116 gyermek esetdben az Etitv. 89. $-a szerinti 6ltalanos j6r6beteg-szakelliltdsban,vagy azEiJttv.
91. $-a szerinti dltalanos fekv6beteg-szakelliltdsban r6szt vev6 szakorvos rendelhet6 ki. Tart6s
gy6gykezelds alatt 6116 gyermek esetdben a k6relem atfugydv 6prilis 15. napja utrin is benyujthat6.
Azeljflrds id6tartama 6tven nap.
A felment6st enged6lyezb szerv a fovarosi 6s megyei korm6nyhivatal illtalinos illet6kess6ggel
eljar6 jar6si hivatala.

Jogorvoslati lehet6sdg a gyermek felv6tel6nek elutasit6sa eset6n
r' Az 6voda vezetoje az lvodai felv6teli, 6tv6teli k6relem elbfr6l6sar6l, a d0nt6st megalapoz6

indokol6ssal, a fellebbez6sre vonatkoz6 t6j6koztat6ssal drtesiti a sztil6t. A fellebbez6st a
jegyz6nek cimezve, de az 6vod a vezetojdnek kell benyfjtani.

r' Az 6vodai neveldsre kdtelezett gyermek felvdtele, 6tvdtele eset6n indokol6s n6lktil lrtesiti az
el6z6 6voda vezet6j6t is.

A j elentkezdshez sziiksdges szem6lyi okm6nyok:
r' a gyermek nev6re ki6llftott szemdlyazonoss6got igazol6 hat6s6gi igazolvdnyok, tov6bbd a szilo

szemdlyazonoss6g6t igazol6 hat6s6gi igazolvinyok 6s lakcfmet igazol6 hat6s6gi igazolviny.A (R.
20. $ (3) bekezd6s), nem magyar 6llampolgar kiskoru 6vodai bekatdsdndl a sztil6nek igazolnia
kell azl is, hogy milyen jogcimen tart6zkodik a gyermek Magyarorszfugtefilet6n (Nkt. 92. $ (l) -
(2) bekezd6s).

r' amennyiben rendelkezik szakert6i v6lem6nnyel, az igazolfus bemutat6sa a szakell6t6s biztosit6sa
6rdek6ben.
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Az 6vodai felv6tel, Stv6tel elbir6lls6nak szempontjai:
,/ lak6hely szerint az ovoda mrikdd6si kdrzetehez tartoznak
,/ az a gyermek, akinek a szak6rt6i bizotts6g 6vod6nkat jelcilte ki
,/ a X. keriiletben laknak
'/ a gyermek testv6re az ad,ott int6zmdnybe j6r, ill. testvdre kdzeli tdrsintezmenybe j6r (bolcsode,

iskola).

Az ovoddba l6pds felt6telei

'/ felvehet6 az a2 6s f6l 6ves gyermek, aki a felv6telt kcivet6en 6 h6napon beliil betrilti a 3. 6let6vdt,
,/ a gondviselo az etkez6si tdrft6si dijat idoben befizeti

'/ amennyiben a gyermek saj6tos neveldst ig6nyel, akkor a felv6telhez a Szak6rt6i Bizotts6g
szakv6lemdnye sziiks6ges.

Megszrinik az 6vodai elhelyez6s, ha
,/ a gyermeket m6sik 6voda tfivette, az iltvetel napi6n,
'/ a felment6st enged6lyez6 szew a szi.il6 k6relm6re enged6lyt adott a gyermek 6vod6b6l tor16n6

kimarad6s6ra,

'/ a gyermeket felvett6k az iskol6ba, a neveldsi 6v utols6 napj6n.

'/ az ovoddbaj6r6si kotelezetts6gdt kiilfoldon teljesito gyermek el6ri a tankdteles kort.

2.5, A gyermekek 6rkezds6nek, t6v ozdsttnak rendj e

'/ K6rjiik, hogy a gyermekek legk6s6bb % 9-ig erkezzenek be a csoportokba. Az 6vod6ban a
gyermekek reggel 800 6s 900 6ra kdzott kapnak tizorait. A kor6n erkezo gyermekeket reggeliz6s
n6lktil ne engedj6k el otthonr6l.

'/ A sziil6 koteles gyermek6t bekisdrni az ovoditba. 6s szem6lyesen 6tadni az 6vodapedag6gusnak.

, Az ovoddt csak az 6tad5s pillanat6t6l terheli felel6ss6g.

'/ A kdsobb lrkezb gyermek irgy kapcsol6djon be a csoport 6let6be, - a tdbbi gyermek 6rdek6ben -
hogy az adott tev6kenysdget, foglalkozdst se a szi.il6, se a gyerek ne zavarja meg.

'/ Az eb6d utini tdvozdsra l23s 6s 1300 k<iz<itt van lehetosdg a tobbsdg nyugalm6nak meg6v6sa

6rdek6ben.

'/ A d61ut6ni tilozds kezd6 id6ponda lehetoleg 1515 6rAn61 el6bb ne legyen, el6zetes megbesz6l6s

alapjdn term6 szetes en lehets6 ges.

'/ Az 6vod6b6l val6 tdvozits kfv6natos m6dja: a gyermekek jSt6kukat tegy6k a helydre, majd
kdszdnjenek el t6rsaiktol, 6vonrjtiktol. Ne v6rakoztass6k meg sziileiket, ne szaladgttljanak vissza a
csoportba.

Az 6vono teljes figyelm6re szi.iks6g van, hogy a m6g ott l6v6 gyermekeket marad6ktalanul
ell6thassa.

'/ A gyermekeket az 6vod6bol a sziil6k, illetve az illtaluk ir6sban meghatalmazott 14 6ven feliili
szemdly viheti el.

' '/ Az ltkezdsi id6 ut6n erkezo gyermekek ellttfsirol az ovodaktilon nem tud gondoskodni

'/ A sziil6k v6l6sa eset6n mind a k6t sziilo jogosult hozni, illetve elvinni a gyermeket az ovodirbol.
Vegy6k figyelembe, hogy:

'/ sz6munkra a bir6s6gi dontds az ir6nymutat6, egyeni kiv6ns6gokat nem 6ll m6dunkban
teljesfteni,

/ az 6voda nem l6that6si 6s kapcsolattart6si teriilet.

K6bdnyai Gyermekek Hdza 6voda- I 103 Budapest, Kada u. 27 -29.
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/ Amennyiben valamelyik gyermek sztil6je 18 6r6ig nem 6rkezik meg, az tigyeletes 6v6n6
megpr6b6l kapcsolatba l6pni a sziil6vel. Ha nem sikertil f6l 6rai vfurakozds utim &tesiti az

6voda vezetojel.,majd a gyermeket a nARfR Gyermekek Atmeneti Otthon6ba viszi.
(1 1 07 Bp., Salg6tarj 6fi tfi 47 .)

2.6. A t6volmarad6sra vonatko z6 szabillyok

r' A betegsdg, vagy egy6b okb6l val6 t6volmarad6st, legkds6bb a hiinyzds napjan sziveskedjenek
jelezni az 6voda fe16. A betegs6g ut6ni els6 napon, 6vod6ba 6rkez6skor kdrjiik az orvosi igazoldst
leadni, mert kizdr6lag igy vehet6 be a gyermek. Az orvosi igazol6snak tartalmaznia kell a
betegs6g miatt bekOvetkezett t6vo116t pontos id6tartam6t is.

'/ Amennyiben nem betegs6g miatt van tivol a gyermek (csal6di program, egy6b), a csoportos
6v6n6n6l - legk6s6bb a hirinyzdst megellzb napon - jelezz6k fr6sban az affa kialakitott
nyomtatv6nyon a t6volmarad6s id6pontj6t. A t6volmarad6st az 6vodavezet6 enged6lyezi.
Felhfvjuk azonban a figyelmet arra, hogy az 6vodai jogviszony fenn6ll6srlhoz rendszeres
6vodal6togat6s sztiks6ges. Az egy hetet meghalad6 hianyzdst legal6bb 3 nappal a t6volmarad6s
megkezd6se el6tt kdrjiik jelezni avezetb rdsz&e.

r' El6zetesen be nem jelentett hifunyzds eset6n, valamint betegs6g gyan:fjdval hazaktild0tt gyermeket

,,eg6szs6ges, kdzdssdgbe mehet" orvosi igazol6ssal tudjuk csak fogadni az 6vod6ban.
r' Pand6mi6s fert6zdsveszllyhelyzet eset6n az 6voda ahiilnyzdstigazoltt6voll6tnek min6siti.

Az igazolatlan hiinyzi s

Amennyiben a gyennek t6volmarad6s6t nem igazolj6k, a mulasztdsigazolatlan.
Amennyiben a gyennek egy nevel6si 6vben 5 napn6l ttibbet igazolatlanul mulaszt, az 6voda vezet6je
6rtesfti a gyermek t6nyleges tart6zkoddsi helye szerinti illet6kes csal6d- 6s gyermekj6l6ti kdzpontot,
csal6db6l kiemelt gyermek eset6n a gyermekv6delmi szakszolgdlatot,

1l nap igazolallan hiinyzds eset6n az 6voda veze,toje a mulaszt6sr6l tdj1koztatja az 6ltallnos
szab6lys6rt6si hat6s6got.

20 nap igazolatlan hifunyzits esetdn 6voda vezet6je halad6ktalanul 6rtesiti a gyermek t6nyleges

tart6zkod6si helye szerint illet6kes gy6mhat6sdgot, a csal6d- 6s gyermekj6l6ti kdzpontot, csal6db6l

kiemelt gyermek eset6n a gyermekv6delmi szakszolgdlatot.

Ha az 6vodai nevel6sben va16 r6szv6telre kdtelezett gyermek az fvodai nevel6sben va16 r6szv6teli
kdtelezetts6g6t megszegi, igazolatlanul mulaszt, az adott nevel6si 6vben igazolatlanul mulasztott 5.

6vodai nevel6si nap utan az 6vodavezet6 felhivja a csal6di p6t16k jogosultj6nak figyelmdt a
jogkdvetkezm6nyekre.

Az adott nevel6si 6vben igazolatlanul mulasztott 20. nevel6si nap el6r6sekor az 6vodavezet6
kezdemdnyezi a csal6dt6mogat6si iigyben e1j6r6 hat6s6gn6l a csal6di p6tl6k foly6sit6s6nak
sztineteltetds6t.

K6b6nyai Gyermekek Hdza 6voda - I 103 Budapest, Kada u. 27 -29 .
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T6volmarad6s oka Igazolils form6ja Igazolils hat6rideje

Betegs6g Orvosi igazol6s Betegsdg ut6ni visszatdrds els6

napjan az lvoddba 6rkez6skor

az 6v6n6nek kell 6tadni.

(Orvosi igazolds hidnydban a
gtermek nem vehetd be az

6voddba, rnivel glt6gtult,

egdszsdges dllapota jogszerii

igazoldssal nem

aldtdmasztott.)

V6ratlan vagy hivatalos
esemdny

Hat6s6gi igazolilsl sztil6i
igazol6s ir6sban

A hiilnyzdst k0vet6 e1s6

napon, 6vod6ba 6rkez6skor az

6v6n6nek kell 6tadni.

CsalSdi program

1-5munkanap(egyben)
A gyermek 6v6n6j6nek el6zetes

tdj5koztatdsa sz6ban Yagy

ir6sban, megjeldlve a

t6vo lmarad 6s idotartamdt.

Legk6s6bb a hiilnyzdst
megel6z6 napon az 6v6n6nek

kell sz6lni,6tadni.

5 munkanapot meghalad6

hi6nyzds

Az 6voda ,,sztil6i k6relem"
formanyomtatvdnydnak
kit6lt6se, az 6vodavezet6

enged6lyez6se

Legk6s6bb a tervezett
t6volmaradds megkezd6s6t

megel6z6en 3 nappal kell
benyirj tani az 6v o dav ezetlnek.

, 2.7. A gyermekek 6rt6kel6s6nek rendje

'/ A gyermekek 6rtdkel6sdt az 6vodapedagogusok vegzik egy6ni megfigyel6sek alapj6n. Ennek

szabiiyozitsa az intdzm6ny pedagogiai programj6ban t0r16nik. A szi.ilok tdjekoztatdsa

szem6lyesen, fo gado6r6k keret6b en zajlik.
'/ Az 6vod6ban alkalmazott j utalm azdsi intezked6sek form6i

sz6beli dics6ret ndgyszemkdzt

sz6beli dicsdret a csoportt6rsak el6tt
sz6bel i dicsdret a szil6 jelenl6tdben

A sz6beli dicsdretek alkalmazdsakor igyeksziink konkr6tan megfogalmazni az elismerdsre m6lt6
tevd keny s 6 get, magatarld s fo rm 6t v a gy pro duktum o t.

6vodai fesztiv6lokon, spofiversenyeken nyert oklevelek kifiiggeszt6se .

'/ Az 6vod6ban alkalmazott fegyelmezo intezkeddsek form6i
sz6beli fi gyelmeztetds hatiirozott tilt6s
leiiltet6s az ovodapedag6gus melle azzal az utasit6ssal, hogy gondolja v6gig tett6t, majd

, megbeszdl6s
bizonyos j6tdkt6l meghatttrozott idore val6 eltilt6s
b izonyo s j 6tsz6t6rs sal val 6 j 6t6kt6 I me ghatitr ozott id6re t6vo ltart6s
a sziilo jelenldt6ben torl6no elbesz6lget6s

K6b6nyai Gyermekek Hdza Ovoda- I 103 Budapest, Kada u. 27 -29.
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, 2.8. Tankritelezetts6ggel (beiskol6z6ssal) kapcsolatos feladatok

,/ A gyermek abban az 6vben, amelynek augusztus 31. napj6ig a hatodik 6let6v6t betdlti tankdtelessd

v6lik.

'/ A sztil6 k6relm6re a felment6st enged6lyezb szerv ddntdse alapjdn a gyermek tov6bbi egy nevel6si
6vig 6vodai nevel6sben vehet r6szt. Sziil6i k6relem hianyaban a gyermek tankotelezetts6ge
megkezd6sdnek halasztdsdt a gydmhat6s6g is kezdem6nyezheti. A sztil6, a gyitmhat6s6g a
k6relm6t legk6s6bb az iskolakezd6s 6vdnek janu6r 18-6ig nyrijthatja be a felment6st engedelyezo
szervhez. Az elj6r6s i.igyint6z6si hat6rideje 6tven nap. A sziilo k6relme aliltbmasztdsfura
k6relm6hez csatolhatja a gyermek fejlettsdgdt alifiilmaszto 6vodai dokumentumokat is. Ha az
elj6r6sban szak6rtot kell meghallgatni, akkor csak szak6rtoibizottsag rendelheto ki. Ha a szakertoi
bizotts6g a sziilSi k6relem benyirjt6s6ra nyitva 5116 hat6rido el5tt a gyermek tov6bbi egy neveldsi
6vig 6vodai nevel6sben tcirt6n6 r6szv6tel6t javasolja, a sziiloi k6relem benyirjt6s6ra nincs sztiks6g.
Ha a gyermek az iskolSba l6p6shez sztiks6ges fejletts6get kor6bban eldri, a felment6st engedelyezo
szerv a sztilS kdrelm6re enged6lyezheti, hogy a gyermek hat6ves kora elott megkezdje
tankdtelezetts6g6nek telj esit6sdt.

' ,/ A tankotelezettsdg teljesitdse atanlv elso tanit6si napj6n kezd6dik.

'/ Ha a gyermek az iskol6ba l6pdshez sziiks6ges fejlettsdget kor6bban el6ri, a felment6st enged6lyezo

szerv a sztil6 k6relmdre enged6lyezheti, hogy a gyermek hat6ves kora elott megkezdje

tankdtelezetts6g6nek telj esit6s6t.

' 2.9. Az 6tkez6sek rendje

A gyermekek az 6vod6ban h6romszor 6tkeznek.
Tizorai 900 - 900 k<izott, ebdd 1 fs - 1230 krizdtt 6s uzsonna 744s * 1530 kozott.
C6lszeru a kor6n, 600 - 700 k<izott erkezo gyerekeket otthon megreggeli ztetni. T6lal6konyh6nk a HACCP
szerint iizemel, 6telmint6t tesz el, amit 48 6rdn 6tmegoriz
Di6tds 6tkez6s6t kizhr6lag szakorvosi igazolils alapjitn meg tudjuk megrendelni.

, 2.l0.Tdritdsi dijak befizet6se, visszafizet6se

T6rit6si dij meg6llapit6s6nak szabdly ai

A t6rit6si dij <isszeg6nek meg6llapit6sa Budapest F6v6ros X. keriilet Kob5nyai Onkorm6nyzat K6pviselo-
te sttiletdnek cinkorm any zati rendel ete szerint tdrt6nik.

Az intezmenyi gyermekdtkeztetdst ingyenesen kell biztositani az ovodai nevel6sben r6szesi.ilo gyermek
szdmdra,ha:.

'/ rendszeres gyermekvddelmi kedvezmdnyben 16szesi.il,

'/ tart6san beteg vagy fogyatdkos, vagy olyan csal6dban 61, amelyben tart6san beteg vagy
fo gyatdkos gyermeket nevelnek,

'/ olyan csal6dban 61, amelyben h6rom vagy tobb gyermeket nevelnek,
'/ olyan csal6dban 61, amelyben a sziilo nyilatkozata alapjdn az egy fore jut6 havi jdvedelem

osszege nem haladja meg a kiitelezo legkisebb munkab6r szem6lyi jcivedelemad6val 6s

, t6rsadalombiztosit6si j6rul6kkal csdkkentett 6sszeg6nek 130oA-6t,
,/ nevel6sbe vett6k.

K6b6nyai Gyermekek Hdza 6voda- I 103 Budapest, Kada u. 27 -29.
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Az ingyenes 6tkez6s jogosults6gi felt6teleinek fenn6ll6s6t a szem6lyes gondoskoddst nyrijt6 gyermekj6l6ti
alapell6t6sok 6s gyermekv6delmi szakell6tSsok t6rit6si dij6r6l 6s az ig6nyl6siikhdz felhaszndlhato
bizonyitdkokr6l s2616 32812011. (XII.29.) Korm6nyrendeletben foglaltak szerint sztiksdges nyilatkozni.

Az 6voda vezetoje a benyrijtott iratok alapjdn meg6llapitja a tdrit6si dijat, melyrolhattrozatforcnitjitban,
irrisban 6rtesiti a sztil6t. A jogosults6g fenn6ll6sa dvente kertil feliilvizsgdlatra. A sztil6nek a

, nyilatkozatban tort6nS viiltoz6sokat 15 napon beli.il az 6voda vezetdj6nek be kell jelentenie.

Az ovodai ell6t6st ig6nybe vevo gyermek sziil6i feli.igyeletet gyakorl6 szi.iloje vagy m6s tcirv6nyes

k6pviseloje (a tov6bbiakban: k6relmez6) a gyermek6tkeztet6s ir6nti k6relm6t az 6voda vezetojenel

nyirjthatja be.

'/ A gyermek6tkeztet6s normativ kedvezmdny6nek ig6nybe v6tel6hez sztiks6ges nyilatkozat 6s az

ig6nyjogosultsdgot alittdmaszt6 dokumentumok benyrijt6srit kovet6en lehet az 6tkez6si

kedvezmdnyt biztositani.

'/ Az intdzmeny etkezest csak olyan szem6ly reszere rendelhet, aki az dtkezdsi dijat a szirmlin
szerepl6 hat6rid6ig befizette .

'/ Hifunyzds eset6n az etkezes lemondhat6 minden nap 8as oritig szem6lyesen, telefonon, e-mail-en,
valamint a Multischool programban.

'/ A sztil6 kriteles lemondani a t6ritdsmentesen etkezo gyermekek eb6dj6t, hidnyzds vagy betegs6g
esetdn.

'/ A lemond6s 24 oris eltol6ddssal l6p 6letbe. Automatikus lerendel6s nincs, csak a sziil6k 6ltal
' konkrdtan megjelolt napok lemond6s6ra van lehetosdg.

'/ Be nem jelentett, le nem mondott hifunyzds eset6n a sziil6 a t6rit6si dij j6v6ir6shra, visszat6ritds6re

nem tarthat ig6nyt.

'/ A v6gleges lemond6st azintdzmdnyben ir6sos nyilatkozatban lehet megtenni.

A tdritdsi o")"y;:r:il:XT*letesset: 
az ovodrtban minden hdnap t2 -dig az erore kijel<ilt

id6pontban,
,/ kozvetlen banki 6tutal6ssal,
,/ Multischool 6tkez6s-nyilv6ntart6 ds szdml6z6 program sziil6i modulj6nak

haszniiatixal bankk6rty6s fi zet6si m6ddal.

'/ Az ingyenes 6tkez6s ahatdrozat szerinti id6tartamra biztosithat6, amennyiben ahatdrozatkeltetol
szdmitott legfeljebb 15 napon beli.il a kedvezm6nyezett az ingyeness6gre jogosit6 hatirozatot az

intdzmdny v ezetoj enek bemutatj a,

' '/ A fenti hat6rido trill6pdse esetdn az int6zm6nyben val6 bemutat6s napjdt6l sz6mithat6 a

kedvezm6nyezettsdg.
,/ Az elore befizetett dtkezdsi t6rit6si dijat lemond6s vagy kedvezm6nyezette v6l6s est6n lehet

vis szakdrni, I egfelj ebb 2 honapr a vi s szamen6 le g.

,/ Etkezdsi t6rit6si dij j6v6ir6s 6thdtrallk eset6n nem lehet visszafizetni.

2.1 I . Egeszs6 gv6delmi szab6lyok

,/ Az 6vod6ban csak eg6szs6ges gyerek tart6zkodhat.

'/ Kdrjtik, hogy az 6vod6ban megbetegedett gyermeket az 6rtesit6stol szitmitott legrdvidebb id6n
beliil vigydkhaza. M6snap csak orvosi igazol6ssal johet.

'/ Litbadozl, gy6gyszeres kezelds alatt all6 gyermeket nem tudunk bevenni.

Ktib6nyai Gyermekek HAza Ov od,a- 1 I 03 Budapest, Kada u. 21 -29.
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Az 6vodapedag6gusoknak tilos otthonr6l behozott gy6gyszert beadni.
Betegsdg ut6n minden esetben orvosi igazol6st k6flink!

Kdrjiik gyermekdnek TAJ szitmdtaz 6v elej6n leadni.

Fert6z6 megbeteged6s eset6n a sziil6knek azonnal 6rtesitenitik kell az 6vod6t, hogy a sziiks6ges
intdzkeddseket megtehessiik.

A tetves, giliszt6s gyermeket a sziil6 k0teles a megfelel6 eg6szsdgUgyi kezeldsben rdszesiteni az

6v6n6 felsz6litdsa utan.
Az 6voda eg6szs6giigyi vizsgdlatokat az 6vod6sok eg6szs6giigyi ellfitdsdt biztosft6 6venk6nti
vizsg6latok keretdben vdgzi el a gyermekorvos, fogorvos 6s a v6d6n6.
A vizsg6latokon va16 r6szv6telt - a sziil6k el6zetes hozzdjfurulils6t beszerezve - minden gyermek
szitmdr a bi zto sitani kell.
Az 6voddba jtu6 gyerekek int6zm6nyen beltili egdszsdgiigyi gondoz6s6t a fenntartl iital kijel6lt
orvos 6s v6d6q6 l6tjael.
Az 6voda oryosa (nev6t a mindenkori munkaterv tartalmazza) fvente vizsgdlja a gyerekeket, ha
sztiksdges szakorvosi rendel6be iranyit.
A vdd6n6 rendszeresen, illetve sztiks6g 6s ig6ny szerint lirtogatja az 6voddt, tetvess6gi vizsgillatot
vdgez, figyelemmel kisdri a v6d6olt6sok megl6t6t.
Fog6szati sztirdst 6vente vdgez szakember az 6voddban.
Az 6voda al6bbi helyis6geibe utcai cip6vel beldpni tilos:

r' csoportszob6kba, ftird6szobakba, konyh6kba
Az 6vodai rendezv6nyek alkalm6val az 6vodavezet6 felment6st ad a fenti tilalom al6l.
Azeglszsdgv6delmi szab6lyok miattaz 6vod6ba otthonr6l semmifele 6lelmiszert, stitem6nyt,
tort6t behozninem lehet. A gyermekek csak a bontatlan, h{it6st nem ig6nyl6, gyari k6szitm6nyeket
fogyaszthatj6k.

Minden tiplillkozdssal kapcsolatos ig6ny felmertil6se esetdn az elbirdlils az ltkezdst biztosit6 c6g

feladata.

2.1 | .1. Panddmi6s fert6zdsveszdly eset6n kdvetend6 szab6lyok

Az 6piiletbe bel 6p6sko r a k6zfefi6tlenit6 haszndlata kdte1ez6.
Az int6zm6nybe 6rkez6 st6 1 a tilv ozfusig k6rj tik, vi selj enek sz6j maszkot !

A gyermekkel egy sziil6 tart6zkodhat az int6zm6ny tertilet6n.
Az 6ptiletbe bel6p6skor gyermeknek, sziil6nek, dolgoz6nak k0telez6en testh6m6rs6klet ellen6rz6st
v6gziink 6rint6s ndlktili h6m6r6vel. Az 6vodai elhelyez6st ig6nyl6 gyermekek testh6m6rs6klete
nem lehet t6bb 37,5 C-n61.

r' Minden gyermek sztil6j6nek naponta, a reggeli 6rkez6skor kdtelez6 az eglszsdgiigyi nyilatkozat
kitdlt6se.
Fels6J6griti ttineteket (kdhdg6s, ndtha, stb.) mutat6 gyermeket az 6vod6ba hozni tilos.
Azt a gyermeket, akindl fels6-l6griti ttineteket, vagy egy6b betegs6gre utal6 ttineteket tapasztalunk,
halad6ktalanul elkiilOnftjiik, majd 6rtesitjtik a sziil6ket. K6rem, hogy akinek gyermeke
diagnosztiz6ltan szezon6lis allergia miatt tiisszdg, n6th6s, en6l felt6tleniil hozzon orvosi igazol6st.
Tdrekedjenek a:ra, hogy az intdzmlny tertilet6t a gyermektik iltaddsa ut6n min6l hamarabb
e lhagyj rlk, a I ehet6 le gkeve s ebb i d6t lartozko dv a az intdzm6nyb en.
Kdrjtik, hogy minden esetben tarts6k be a 1,5 m-es t6vols6got egym6st6l!
Egy 6ltdz6ben egyszerre maximum k6t gyermek 6s sztildje tart6zkodhat. A tdbbiek a helyzethez
igazo d6 an az udvaron v agy az utcrin v 6r akozhatnak.
Az 6vodapedag6gusokkal val6 kapcsolattart6sra haszndljdk az email, telefonos lehet6s6geket. A
csoportszob a ajtajdban ho s szabb besz6lget6st kdrj iik, ne folytas sanak.

Kob6nyai Gyermekek Hhza 6v oda- 1 I 03 Budapest, Kada u. 27 -29.
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'/ Azintezmeny dolgoz6i az epiJ.leten beltil maszkban irertjilk el a feladatokat.
'/ Semmilyen otthoni tirgyat,j6t6kot, cumit, ,,alv6s" j6tdkot behozni nem szabad.

'/ A gyermeket minden nap dltriztessdk 6t 6vodai v6lt6ruhdba, ne az utaz6skor, az 6vodiba 6rkezds
sor6n haszn6lt ruh6ban l6pjen be a csoportszobiba.' '/ A fert6z6svesz6ly csdkkent6se 6rdekdben a gyereke k az idojdr6st6l fiiggoen a lehet6 legtcibb id6t a
szabadban tdltik.

'/ A j6rv6nyti gyihelyzetfenn6ll6s6i g az ebed,ut6ni fogmos6s elmarad.
'/ Ahifnyzdst 6s annak ok6t kdrjtik, telefonon vagy email-en felt6tle nul jelezzek az intezmdnynek.

. 2.12. Ov6-v6do el6ir6sok

'/ Az rntezmenyi 6s szemdlyi vagyonvddelem miatt az epilet kapuj6t 9 6ra ds 15 6ra kozott zdrva
tarljuk. Csenget6ssel lehet jelezni,havalaki be szeretne jonni az 6pi.iletbe.

'/ Az adatokban tort6nt vdltozitst k6rjiik jelezzdk azonnal. Felt6tleniil legyen megadva 6lo
telefonsz6m, hogy sziiksdg eset6n drtesfteni tudjuk On6ket.

'/ A gyermekbalesetek megel6zdse 6rdek6ben az udvaron d61ut6n is csak 6v6n6i feliigyelet mellett
tarl6zkodhatnak a gyermekek. Az udvari szok6sok, szabiiyokbetartisira I betartatisdra
fokozottan iigyelni kell ekkor is.

' '/ A balesetvesz6ly elkertil6se ds az 6tl6thx6sag drdek6ben a jdtszotertileten csak addig
tartozko dj anak a szi.il6k, ami g e lkci szrinnek.

'/ Az lkszer - gyrirti, nyakl6nc, ftilbeval6 - veszdlyezteti a gyermekek testi 6psdgdt, ez6rt k6rjiik
azokat otthon hagyni. Tartsdk szem elott az 6rt6kesebb holmik behozataliln6l, - 6kszer, jiltdk,
bicikli stb. - hogy ezek megrong6l6d6sa, eltiin6se esetdn nincs m6dunkban anyagi felel6ss6get
v6llalni.

'/ Kdrjtik a Sztiloket, hogy gyermekek az 6vod6ba semmifdle vesz6lyes holmit - trit, gyuf6t, peng6t

stb. - ne hozzanak.

'/ Az 6voda teriilet6re kuty6t m6g sz6jkos6rban sem lehet behozni.
/ Az6voda egdszteri.ilet6n tilos a doh6nyzds.

Az l-es tipusri diab6tesszel 616 gyermekek 6vodai elkitfsa
Az 6voda az l-es tipusri diab6tesszel 6lo gyermek r6sz6re, abban az idotartamban, amikor az ovoda

, feli.igyelete alatt 6ll, a gyermek sziilojdnek, m6s tdrv6nyes k6pviseloj6nek kdrelmdre, a gyermekkori
diab6tesz gondoz6s6val foglalkoz6 egdszsegiigyi int6zm6nyek szakmai ir6nymutatbsa alapjdn speci6lis
ell6t6st biztosit.
A sztil6, m6s t<irvdnyes k6pvisel6 a speci6lis ellSt6st a,,k6relem az 7-es tipusir diab6tesszel 6lo gyermek
speci 6l i s elliltt.sirr a" formanyomtatviinyon i g6nyelheti me g.

Az intezmeny vezetoje a speci6lis feladat ell6tf$6t
- olyan pedag6gus vagy legal6bb 6retts6gi v6gzetts6ggel rendelkez6, nevel6-oktat6 munk6t

kdzvetleniil segit6 munkakdrben foglalkoztatott szem6ly utjdnbiztositja, aki a feladat ellfutastthoz
kapcsol6d6 ismeretekr6l sz6l6 szakmai tov6bbk6pz6sen r6szt vett, 6s aki a speci6lis ell6t6sban
val6 r6szvdtelt v6llalja,
vagy iskolaorvos vagy iskolavddono ritj6n biztositja.

A speci6lis ell6t6s keret6ben biztosfthat6
- a v6rcukorszint szi.iks6g szerinti mdrdse,

Kob6nyai Gyermekek Hdza 6v oda- 1 1 03 Budapest, Kada u. 27 -29.
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sziiksdg eset6n, orvosi el6ir6s alapjitn, a szi.il6vel, m6s tdrv6nyes kdpviselovel, a megadott
kapcsolattart6si m6don egyeztetye, az el6frt id6kdzrink6nt a sziiksdges mennyis6gii inzulin
bead6sa.

Az rntdzmeny vezetoje egy esetleges rosszull6t esetdre az Egdszsegtigyi tdrv6nnyel dsszhangban 6116

speci6lis elj6r6srendet alakit ki.

2.13. Ovodai 6letrend

' '/ Az Gyermekek Hina Ovoda Sltal6nos dletrendj6vel 6sszefUgg6 szok6s 6s szabdlyrend,szer

betaft6sa, illetve betartat6sa kotelez6!

'/ Gyermeki.iket mindig tiszt6n, gondozottanhozzitk 6vod6ba. K6rjiik, hogy a kisl6nyok ne legyenek
kifestve. (szem, arc, szdj, korcim, haj)

'/ A gvermek":Yx!ilek 
minden ruhadarabj6t, cipdj6t l6ss6k el jellel.

'/ A v6lt6cipo haszntlata kcitelezo. Az ovodftban zdrt cip6t, vagy szand6lt viseljenek a
gyermekek, papucsot nem hordhatnak, mert balesetveszdlyes.

y' Fontos a k6nyelmes, udvari <iltdz6k, ami nem baj, ha bepiszkol6dik.
/ A testnevel6s foglalkoz6sokra a k6vetkez6 felszerel6st:

bdrmilyen rovidnadr6got 6s p6l6t, valamint tornacipot, torna zoknit k6rjiik
biztositani.

Agvermeky"fl 
],#ffIT:l jil-#;Tl;lf Tffi ;lii,fff ,1,*obeAkoz6ss6gineve,6s

szabtiyainak megfelel6en a behozott jifi6kokkal m6s is jdtszhat. Az ekkor
keletkezett megrong6l6d6st k6rjtik tudom6sul venni.

/ Az 6voda 6piilet6ben a saj6t tulajdonri ,j6rmtivek" - roller, ker6kp6r, szfi'tko,
giirde szka, babako cs i - titr olilsdr a, or zeser e nincs leheto sd gtink.

./ Ennivar6, uo.rl?ir'.';:.;;:t;o;::fdott 
eszkozok6rt nem v6llalunk feleloss.get!

Gondoljanak arra, hogy az 6voda tertilet6n a gyermekek nassoltat6sa a tobbi gyermek elott nem

etikus. A meglepetdseket, finom falatokat az ovoditn kivtil adj6k 6t.

3. Az 6voda 6s a sziil6k

'/ A sztilok jogaik drvdnyesit6sdre sztiloi kdzossdget hozhatnak 16tre.

'/ A sziiloi kdzoss6g figyelemmel kfseri a gyermeki jogok 6rvdnyestil6s6t, a nevelomunka
, eredm6nyess6g6t.

'/ A gyermekek nagyobb csoportj6t 6rint6 b6rmely k6rddsben tdjekoztatitst kdrhetnek az 6voda
vezetojet6l. Q'{agyobb csopotl: amikor a dontds nem n6vre sz6l6an, nem egy vagy n6h6ny, de

beazonosithat6 gyermekekre sztiletik pl. speciSlis foglalkoz6son r6sztvev6k csoportja -

logop6diai, fejlesztopedag6gia, egy 6vodai csoport, azonos 6letkoni gyermekek - 6v6not61

fiiggetlentil)

K6brinyai Gyermekek H6za Ovoda - I 103 Budapest, Kada u. 27 -29.
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, 3.1. A sziilo jogai

'/ Megismerje a nevel6si 6s min6s6gir5nyit6si programot, azSZMSZ-I 6s a hdzirendet.

'/ Gyermeke fejl6d6s6rol, magaviselet6r6l tdjekoztatdst, nevel6s6hez segitsdget, tan6csot kapjon.
,/ irdsbeli j avaslatair6l visszaj elz6st kapj on.

'/ Szem6lyesen, vagy k6pviseloi itjdnreszt vegyen a teljes kdzriss6get 6rint6 d6nt6sek

meghozatal6ban.

'/ A saj6tos nevel6si igdnyl6 gyermek szak6rt6i v6lem6ny alapjdnt<irtdn6 6vodai elhelyez6se,

integr6liisa az arra kijel6lt int6zm6nyben.

3.2 A Sziil6 kdteless6ge

'/ Gondoskodjon gyermeke testi, 6rtelmi, 6rzelmi 6s erkdlcsi fejlod6sdhez sztiks6ges feltdtelekrol.

'/ Biztositsa 3. 6let6vet betoltdtt gyermeke 6vodai nevel6sben valo zavartalan r6szv6teldt.

' '/ Figyelemmel kisdrje gyermeke fejlod6s6t, kdzciss6gbe val6 beilleszked6s6t, a kdzoss6gi 6let

szab 6ly ainak e I s aj 6tit6s 6t.

'/ A sztil6 kdteless6ge, hogy gyermekdvel megjelenjen a nevel6si tan6csad6son, tov6bb6 biztositsa
gyermekdnek az iskolapszichol6gusi, 6vodapszichol6gusi vizsg6laton 6s a fejleszt6
foglalkoz6sokon val6 r6szv6tel6t, ha a tanul6val foglalkoz6 pedag6gusok kezdemdnyezdsdre a
nevel6testiilet ere javaslatot tesz. Ha az e bekezd6s6ben foglalt kotelezettsdg6nek a sziil6 nem
tesz eleget, a tankeri.ileti kozpont kotelezi a sziilot kotelezetts6g6nek betartbsdra.

,/ Rendszeres kapcsolatot tartson az 6v odapedag6gusokkal.

'/ Megtegye a sztiks6ges int6zked6seket gyermeke jogainak 6rvdnyesit6s6re

'/ Tiszteletben tartsa az 6voda alkalmazottainak emberi m6lt6s6g6t 6s jogait.

Amennyiben a szi.il6 nem tudja, vagy nem akarja sziil6i kdtelessdgeit teljesiteni, akkor az 6vodinak
tdrv6ny 6ltal eloirl kotelessdge jelezni: a gyermekv6delmi szervezetek fel6.

, 3.3.Kapcsolattart6s egyiittmtikcid6s

'/ A szi.il6knek lehet6s6gi.ik van rii - 6s igdnyeljiik is - hogy az ovoditban foly6 nevel6munka

kialakit6s6ban a megfelel6 forumokon aktivan r6szt vegyenek, otleteikkel segitsdk e15 a kdzds
gondolkod6st, probl6m6ikra megold6st keressenek. (sztil6i drtekezlet, fogadoora, nyilt napok,

, megbesz6ldsek)

'/ K6rjtik 6ndket, hogy se a gyerekkel kapcsolatos, se amagbn jellegri besz6lget6sre az

6vodapedag6gust ne vonj6k el a gyerekcsoportt6l, mert balesetetidezhet el6, 6s megzavafia a

nevelomunka folyamat6t.
/ Az6von6ket az ovodatelefonszSm6n lehet hivni, lehetosdg szerint: 1030 6s 1230kozott.

3.4. A dokumentumok nyilv6noss6ga

' '/ Biztositjuk, hogy a sziil6k megfelel6 ismeretekkel rendelke zzenek az ovodamrikoddsdt
meghatdroz6 dokumentumokr6l, mely ismeretek n6lkiil nem v6rhat6 el, hogy a sziiksdges

segits6get megkapjuk.

'/ Az 6vodav ezeto to dfujdban hozzdferheto, az ov oda honlapj 6n me gtekintheto :

K6b6nyai Gyermekek Hdza Ov oda- I I 03 Budapest, Kada u. 27 -29.
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/ az 6voda nevel6si programja, minos6gir6nyit6si programja,
/ szervezeti 6s mukod6si szab6lyzata, h6zirendje

'/ Megtekint6stikre folyamatos lehet6s6get biztositunk az 6vodavezet6i irod6ban, illetve
hozzifdrhetnek elektronikus irton.

'/ Az els6 sziiloi 6rtekezleten, illetve a beiratkoz6sn6l minden sztl6 rdszere ritadjuk 6vod6nk
hdzirendjet.

4. Gvermekv6delem

'/ Ovod6nkban gyermekvddelmi felelos tevdkenykedik, aki segiti a csoportos 6v6n6k munk6j6t,
igyekszik megold6st tal6lni a sziil6k ilyen ir6nyri probl6m6ira.

,/ Szemdlyesen a kdvetkezokkel fordulhatnak hozzit:
r' etkezesi dij csokkent6sdre szolgrll6 lehetos6gek,
/ csalildot segito int6zm6nyek,
r' jogszab6lyok.

'/ A pedag6gusok, a dajk6k avezeto ritj6n kotelesek - a gyermekv6delmi t<irvdny alapjfn - az

illetdkes gyermekj6l6ti szolg6latot 6rtesiteni, ha megit6l6siik szerint a gyermek sirlyos

vesz6lyhelyzetbe keriilt, vagy keriilhet. Ebben az esetben az egyebkent rendelkez6sre jogosult

eleegyezdse nem sziiksdges.

5. Egv6b szabflvok

5.1. Az 6voda helyisdgeinek haszn6lata

'/ Idegen az dptiletben csak kis6rettel krizlekedhet.

'/ A gyermekek az i.igyeleti idoben 6s napkozben is, csak az affa kijelolt helyis6gben
tart6zkodhatnak 6s j 6tszhatnak.

'/ Az 6voda ldtesitm6nyeit, helyis6geit csak azintlzmdny nyitva tartlsa ideje alatt lehet haszndlni,
munkaid6n kiviil csak az 6vodavezet6 enged6ly6vel lehet az 6vod6ban tarl6zkodni.

'/ Azintdzmeny tertilet6n, az 5piletben ds az udvaron tart6zkod6 minden szem6ly k<iteles:

/ akdzdss6gi tulajdont v6deni,
/ a berendez6seket, az eszkozdket rendeltet6sszeriien haszn6lni,
y' az 6voda rendj6t 6s tisztas6gdtmegorizni,
y' az energi6val 6s a sztiks6ges anyagokkal takar6koskodni,
/ atiz- 6s a balesetv6delmi el6ir6sok szerint elj6rni,
/ a munka- 6s eg6szs6gvddelmi szab6lyokat betartani.

'/ A sz6nd6kosan okozottkdr5rt a sziilo anyagi felel6ssdggel tarlozik. Kiskorri gyermek66rl is 6 felel.

' 5.2.Adatkezelds, iigyint6z6s, panaszkezelds

'/ Az 6voda alkalmazottait titoktart6si kdtelezetts6g terheli a gyermekkel 6s a csal6dj6val
kapcsolatos minden olyan tdnyt, adatot, inform6ci6t illetoen, amelyr6l hivatdsdnak ell6t6sa soriin
szerzett tudom6st.

'/ Hivatalos i.igyint6z6s az toddban tortdnik. Kdrjiik, hogy b6rmilyen probl6mtfi, s6relmet, javaslatot

a leheto legrovidebb id6n beltil besz6ljenek meg a csoportos 6v6novel, majd sztiksdgszerintaz

K6b6nyai Gyermekek Hdza Ovoda- 1 I 03 Budapest, Kada u. 27 -29 .
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6vodavezetovel. Az ir6sban beadott panaszokat, javaslatokat az 6vodavezeto kivizsg6lja 6s 30

napon beltil ir6sban v6laszol. Amennyiben a szi.il6 sz6mdra a vdlasz nem kiel6gito, ugy az 6voda

fenntart6j 6hoz fordulhat j o gorvoslatdrt.

Zhradflk

A Hizirendet a SztilSi Szervezet vdlem6nye alapj6n, a Nevel6testiilet dont6se alapjftn, a Nevelotestiilet

212021-2022. szfumfihathrozatdban elfogadta2122. m6rcius 2 - lnnevelotesti.ileti 6rtekezlet keretdben.

A Kobdnyai GyermekekHdzaOvoda H6zirendje a Fenntart6t tdbbletkritelezetts6ggel nem terheli.

Budapest, 2022. m6rcius 10.

K6b6nyai Gyermekek Hdza 6voda* 1 103 Budapest, Kada u. 27 -29.
Hdzirend
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K6b6nyai Gyermekek Hbza Ovoda

1103 Bp., Kada u. 27-29.
Tel : +36 1 2624409 SIP :5661 567
OM:201652
web/e-rnail: rvwr,v.gyerntchel<ltazaovoda.hu, !acla.ovoda((?g!lr1Laart1
Ikt.sz.:

JEGYZ6KONYV
SZUT-6T SZERVEZET ERTEKEZLETRoL

Az lrtekezlet helye, idopontja: Kob6nyai Gyermekek HdzaOvoda
1103 Bp., Kada u. 27-29.
2022. febru6r 28.

.Ielenl6vok: 8 fo Sztiloi Szervezet kdpviseloie
2 fo pedagogus a mel16kelt jelenldti iv alapj6n

Szervezet megnevezdse : Kob6nyai Gyermek ek Hdza Ovoda
T6voll6vok: 0 f6 t6voll6v6
Hatdr o zatk6p e s s 6 g me g 6l I ap it ina: az ertekezl et h at6ro zatk6p e s

Jegyz6kony v -v ezeto'. N6meth Marcella Jo l6n 6vod av ezeto helyettes
Jegyzokcinyv hitelesitok: Nagy Orsolya Sziil6i Szew ezet tagtra

Bedn6rik Zila Sznlli Szervezet lagtra

Napirend:
1. H6zirend m6dosit6s6nak vdlem6nyezdse,elfogad6sa.
./ Az 6vodai felvdtel elj6r6srendje
,/ Felmentds azovodai nevelds al6l
,/ A szi.ilo kotelessdge
,/ Tankotelezetts6ggel kapcsolatos feladatok
,/ A gyermekekre vonatkoz6 v6d6-ov6 eloir6sok: Az 1-es tipusti diab6tesszel 6lo

gyermekek 6vodai ell6t6sa
./ Az etkezesi kedvezm6nyeinek, ingyeness6g6nek szabilly ai

2. Tfijekoztatds a fenntart6 intdzmdny tfialakitdsi sz6nd6k6r61

Dont6sek:
1. Az 6voda Sztiloi Szervezete elfogadja aHdzirend m6dosit6s6t.
2. Az intezm6ny 6talakit6s6r6l a Sztiloi Szervezet v6lemeny6nek kialakit6s6t Nagy

Orsolya sziilS fogia 6ssze intdzm6nyi szinten

Hozzitszolisok:
A szi.iloi szervezet tagjai az ovoda ltalakitdsdt nem tudj6k elfogadni.
Az ifialakit6ssal kapcsolatos k6rd6sekre az ovodavezeto a fenntart6t6l kapott sz6beli 6s

ir6sbeli tttj ekozlato alapj 6n v6laszolt.
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Hatirrozatok:

1. 2021t2022. nevel6si 6v 1. sz6mf Sziildi Szervezet hatirozataz a Kob6nyai

Gyermekek Hhza Ovoda Sziiloi Szeruezete a Hdzirend m6dosit6s6t 100%-os

egyet6rt6ssel elfo gadj a. ' l.^)t--JDrr*l,l^ J*a*^rLLq aa-{-a,--
N6meth Marcella Jol6n Nagyorsolya
jegyz6kdnyv-vezeto Sztil6i SzervezettagSa

Z"d-;C &?L,
BedndrikZita
S ztil6i Szerv ezet tagtra



Kob6nyai Gyerrnekek H6za Ovoda

1103 Bp., Kada u. 27-29.
T el: +3612624409 SIP:566/567
OM:201652
web/e-rnail : rvww. gyennekehhazaovo-da.hu, k4glir.ovocJa((}gmai Lcorlr

Ikt,sz.:

.IELENLETI iV
SZULlT S ZEREVEZET ERTE KEZLET

Az ertekezlet idopontj a: 2022. febru6r 28.

1. Sziiloi Szervezet tagjai

NEV ALAIRAS
1. Ldhner-Holov6 Marianna Lrt,- -Yl,-\'; l^-
2. Bug6r Ldszlo ,fi^rQ ^1"*{
3. Harfouch Szeliga Szilvia --ffit'
4. Nagy Orsolya ,L-..k
5. Bedn6rik Zita 4r-&tab r) Z*r
6. Szdsz Arabella Lricia _{-^_ $fu"t_ C
7. Kiss Zsuzsanna ir-l-

8. Uiv6rind CzuthErika l'Av,^r LLl", Uc^

2. 6voda dolgoz6i

NEV ALAIRAS
l. Szigetind Mezei Gabriella :S""tA
2. Ndmeth Marcella Jol6n A*il. ,-,L*'crllo, a*L;
3.

4.

5.

6.

7.

8.

-/*'



Kob6nyai Gyermekek Hiza Ovoda

1103 Bp., I(ada u. 27-29.
T el: +3 612624409 SIP :5661 5 67
OM:201652
web/e-rnaiI: r,i,ww.gycrnrekel<hazaovoda.hrr, l<acla.ovocla(Dgnrail.corn

Ikt.sz.:

JE,GYZ6KONYV
NEVELOTESTULETI ERTEKEZLETROL

Az ertekezlet helye, idopontja: Kob6nyai Gyerrnekek Hdza Ovoda
1103 Bp., Kada u. 27-29.
2022. m6rcius 2.

Jelenl6vok: 10 fo pedag6gus a melldkelt jelenldti iv alapjdn

Szervezet megnevezese : K6b6nyai Gyermek ek H6za Ovoda
T6voll6vok: 0 fo t6voll6v6 pedag6gus
Hatdr o zatk6pe s s 6 g me 96l I ap it 6sa: az 6rtekezl et hat6ro zatkdpe s

Jegyzokony v -v ezeto : Ndmeth Marcella Jo l6n 6vod av ezeto helyettes
Jegyzokonyv hitelesitok: Hogyes R6berlnd 6vodapedag6gus

Mdder Szilvia 6vodapedag6gus

Napirend: H6zirend v6lem6nyez6se, elfogad6sa.

Hozzdsz6lilsok: nem vo lt ho zzitszolils

Dont6sek:
1. Az 6voda nevelotesttilete elfogadja az elozetes megbesz6l6sek alapj6n egyeztetett

Hdzirend m6dosit6s6t.

Hatdrozatok:

1. 202112022. nevel6si 6v 2. szhmri nevel6testiileti hatirozata: a K6b6nyai Gyermekek
H6zirend m6dosit6s6t 100%-os egyetdrt6ssel elfogadja.

gl},*h sL".cJLc-
N6meth Marcella Jol6n
jegyz6konyv-vezeto

L/.{e'd, o [c^,- uiac
M6der Szilvia

jegyz6kdnyv hitelesito

r)s a 
^ ;.') rt t,k2 71)t7^4 r

Hogyes R6bertn6
j egyzokdnyv liitelesito



K6b6nyai Gyermekek Hdza Ovoda

1103 Bp., Kada u. 27-29.
T el: +3612624409 SIP:566/567
OM:201652
web/e-mai I : www. g)rernrekeltltazaovoda. h u, ka&.oyoda@gI[ALLgA]I
Ikt.sz.:

JELENLE'|I iV
NEVELOTESTULETI ERTEKE ZLET

Az efiekezlet id6pontj a: 2022. m6rcius 2.

1. ALKALMAZOTTAK

2. MEGHIVOTTAK

NEV KIT KEPVISEL? ALAIRAS

NEV ALAIRAS
1. Barna Enik6 Csilla
2. Bcidos J5nosn6 Zeke ZsoftaKlfira 36r{-f WL.<.^-t
aJ. HSgyes Robertnd Npu Z:Ya,a-r
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Tisztelt Óvodavezető Úrhölgy! 
 
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 25. § (4) bekezdésben és a 83. § (2) bekezdés i) 
pontjában meghatározottak céljából az Ön által vezetett intézmény módosított házirendjét 
megvizsgáltam, azzal kapcsolatban az alábbiakról tájékoztatom. 
 
A dokumentum tartalmazza a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) 
EMMI rendelet 5. § (1) bekezdése szerinti kötelező tartalmi elemeket, és a szükséges módosítások, 
kiegészítések megtörténtek.  
 
A házirend nem tartalmaz olyan rendelkezéseket, amelyek hatálybalépésével a fenntartóra 
többletkötelezettség hárul, ezért az egyetértési nyilatkozattétel körülményei nem állnak fenn. 
 

Az ellenőrzési hatáskörömet a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-
testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 31/2011. (IX. 23.) önkormányzati rendelet 3. 
melléklet 6. pontjának felhatalmazása alapján gyakoroltam. 
 
Kérem a tájékoztatásom szíves elfogadását. 
 
Budapest, időbélyegző szerint 
 

Üdvözlettel, 
 

 
 

D. Kovács Róbert Antal 
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