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„A gyermekkornak két tündérvilága van:
a cselekvés síkján a játék,
szellemi síkon a mese.”
/Hermann Alice/

Kedves Szülők!
Mind a játék, mind a mesehallgatás során a gyermek annyit és úgy épít be
személyiségébe a világból, amennyire, és ahogy a lelki harmónia
megteremtéséhez szüksége van. Ezen lelki harmónia, érzelmi biztonság, nyugodt,
szeretetteljes légkör megteremtésére hivatott az óvodapedagógus, melyben
biztosítani tudja a gyermekek számára a legoptimálisabb testi, lelki, szellemi
fejlődés lehetőségét. A hatékony, szeretetteljes neveléshez elengedhetetlen a jó,
bizalomra épülő, szoros együttműködés család és óvoda között. Ezért is kérjük a
kedves szülőket, hogy a kezükben tartott házirend betartásával segítsék közös
nevelőmunkánk eredményességét!
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INTÉZMÉNY ADATAI
AZ ÓVODA NEVE:
SZENT ORSOLYA RÓMAI KATOLIKUS GIMNÁZIUM,
ÁLTALÁNOS

ISKOLA,

ÓVODA

ÉS

KOLLÉGIUM

TAGÓVODÁJA
AZ ÓVODA CÍME:
9400 SOPRON, SZÉCHENYI TÉR 21.
(9400 SOPRON, SZENT MARGIT UTCA 12.)
AZ ÓVODA
ELÉRHETŐSÉGE:
+36 99/523-511

+36 20/498 7521

AZ ÓVODA
FENNTARTÓJA:
GYŐR EGYHÁZMEGYE
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ELÉRHETŐSÉGEK:
NÉV

ELÉRHETŐSÉG

DR. KOVÁCS ANDRÁS
IGAZGATÓ

PÉNTEK 1000-1100/
ELŐRE EGYEZTETETT IDŐPONTBAN

OLÁH – LOCSMÁNDI ZSÓFIA
IGH.,ÓVODAVEZETŐ

HÉTFŐ 1200 - 1300/
ELŐRE EGYEZTETETT IDŐPONTBAN

ÓVODAPEDAGÓGUSOK

KEDD 1300-1400/
ELŐRE EGYEZTETETT IDŐPONTBAN

CSŐLLEY HERMINA –
GYERMEKVÉDELMI FELELŐS

MINDEN HÓNAP ELSŐ KEDDJÉN
1300

CSIGÓNÉ SZALAY ANDREA–
GYÓGYPEDAGÓGUS

TÓTH ANTAL EGYMI
TEL.:99/524-090

SIMON ÁGOTA – LOGOPÉDUS

PSZK – MÁTYÁS KIRÁLY U. 18
99/505 – 407

VARGA DIÁNA – VÉDŐNŐ

LENKEY U. 1 – 3.
SZERDA – 1400 - 1600

DR. DOLLMAYER ILSE –
ÓVODAORVOS

KODÁLY TÉR 12.
99/345-430

MARICS ISTVÁN–
ÓVODALELKÉSZ

SZENT MARGIT PLÉBÁNIA
99/523 – 648

KOVÁCS GERGŐ VILMOS –
ISKOLALELKÉSZ

SZENT ORSOLYA ISKOLA
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1. AZ ÓVODAI FELVÉTEL
Intézményünk keresztény, katolikus közösség, melynek nevelési elvei Krisztusban és az
Ő evangéliumában gyökereznek, így óvodánk elsősorban a katolikus családok szolgálatában
áll, ugyanakkor nyitott mindazok előtt, akik a katolikus keresztény szellemiségű nevelést
igénylik, elfogadják. Amennyiben a jelentkezők száma meghaladja a felvehető gyermekek
számát, akkor a felvételi eljárás során előnyben részesítjük azokat a gyermekeket, akik
-

testvére iskolánkba vagy óvodánkba jár

-

plébánosi, lelkészi ajánlással érkeznek a beiratkozásra

-

szülei rendszeresen gyakorolják vallásukat

Az óvoda a gyermekek hároméves korától a tankötelezettség kezdetéig nevelő
intézmény. A gyermek abban az évben, amelyben augusztus 31.-ig a harmadik életévét betölti,
az óvodai nevelési év első napjától, vagyis szeptember 1.-től kezdődően napi négy órát óvodai
nevelésben köteles részt venni. A fenntartó a szülő kérelmére, az intézményvezető, az
óvodavezető valamint a védőnő egyetértésével felmentést adhat a gyermek ötödik életéve
betöltéséig a kötelező óvodai nevelésben való részvétel alól, ha a gyermek családi
körülményei, képességeinek kibontakoztatása, sajátos helyzete indokolja.
Az óvodába felvett gyermekek csoportba való beosztásáról az intézményvezető dönt, az
óvodavezető, az óvodapedagógusok és a szülők véleményének figyelembevételével. Szakértői
Bizottsági Szakvéleménnyel rendelkező sajátos nevelési igényű gyermekek csoportba
sorolásáról az óvodapedagógus véleményének meghallgatása után az óvodavezető javaslata
alapján az intézmény igazgatója dönt.
A fenntartó az óvodai beiratkozás idejéről, az óvodai jogviszony létesítésével
összefüggő eljárásról a beiratkozás első határnapját megelőzően legalább harminc nappal
közleményt vagy hirdetményt tesz közzé.

2. A NEVELÉSI ÉV RENDJE
Nevelési év: szeptember 1.- augusztus 31.
Szorgalmi év, intenzív fejlesztési szakasz: szeptember 1.- május 31.
Az óvoda június1.-től augusztus 31.-ig nyári napirend szerint működik.
A fenntartó engedélyével igazodva az iskola életéhez az óvodában nyári /6 hetes/ és
tavaszi, őszi, téli zárásra kerül sor. Ezek pontos időpontjáról október 1.-ig, illetve február 15.ig tájékoztatjuk a szülőket.
Az óvoda jelentős létszámcsökkenés esetén /nyári élet, karácsony és az iskola őszi és tavaszi
szünetében/ csoportösszevonással üzemel.
A zárva tartás ideje alatt, a szülő kérésére a gyermeknek az erre kijelölt óvodában tudunk
ellátást biztosítani.
Az óvodapedagógusok a nevelési év során 5 munkanapot használhatnak fel szakmai napként,
amelynek időpontját a nevelőtestület határozza meg, ezen időpontokról a szülőket legalább
hét nappal előtte értesítjük. Az elhelyezést megoldani nem tudó szülők gyermekeinek szakszerű
felügyeletről gondoskodunk.
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3. AZ ÓVODA HETI RENDJE, NAPIRENDJE
Az óvoda egész évben hétfőtől péntekig 630- 1630 óráig van nyitva. Nyitva tartási
időben mindig óvodapedagógus foglalkozik a gyermekekkel. Reggel 630-730-ig illetve délután
1600-1630-ig összevont csoportban tevékenykednek a gyermekek.
A kisgyermekek biztonságérzetét a ritmusosság, ciklikusság, a biztos pontok,
ismétlődések, ünnepek adják, ezért heti rendünkben a tevékenységek ciklikusan, ritmusosan
ismétlődnek. Minden napra bizonyos tevékenységet tervezünk /aktuális élmények, változások,
események miatt el lehet térni/ lehetőséget teremtve az abban való elmélyülésre.

Napirendünk
630-1100

Gyülekezés, szabad játék
Gondozási feladatok /tisztálkodás, öltözködés/
Óvónő által kezdeményezett játék illetve tevékenység
Tízórai meghatározott időpontban, közös ima
Beszélgetőkör, mese, elcsendesedés, csendes percek
Mindennapos testnevelés
Levegőzés, játék a szabadban

1100-1145

Készülődés az ebédhez, tisztálkodás
Közös ima, ebéd

1145-1230

Gondozási feladatok
Készülődés az alváshoz

1230-1430

Mese, pihenés, alvás

1430-1500

Felkelés, gondozási feladatok
Uzsonna

1500-1630

Szabad játék lehetőség szerint az udvaron
Óvónők által kezdeményezett játék illetve tevékenység

Kérjük a szülőket, hogy gyermekeik legkésőbb 830 óráig érkezzenek meg az óvodába,
hogy aktívan kapcsolódhassanak be a csoport napi életébe, játékába, a tevékenységekbe, az
aktuális programokba, illetve a 2018/2019 nevelési évben, mivel alkalmazkodni kell az iskola
életéhez, kérjük a kedves szülőket, hogy gyermekeiket 630-730 illetve 800-830 között hozzák
óvodába, hogy gördülékeny legyen a reggeli óvodába jövetel a több száz diák között.
Nevelési évenként, a szülők igényei szerint szervezzük a különböző fakultatív
programokat /néptánc, ovi-kosár, ovi-foci, úszás, német-ovi…/. Megszervezésében kiemelt
szempont, hogy szakszerű legyen, vegye figyelembe az óvodáskori sajátosságokat, a
napirendbe úgy épüljön be, hogy ne terhelje túl a gyermekeket. A fakultatív programok közül
bizonyos szolgáltatások csak térítés ellenében vehetők igénybe.
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4. ÓVÓ – VÉDŐ ELŐÍRÁSOK
 Kérjük, hogy gyermekük mindig felnőtt kíséretében érkezzen meg az óvodába,
reggelente mindig személyesen kísérjék be a csoportba, és bizalommal adják át a
csoport óvónőjének, mert az óvoda csak így tud felelősséget vállalni a gyermekekért.
 A gyermeket az óvodából csak a szülő és az általa írásban meghatalmazott személy
/14 éves kortól/ viheti el. A gyermek átvétele után a szülő felelős gyermekéért. Kérjük
Önöket, hogy a többi kisgyermek biztonsága érdekében a gyermek átvétele után az
óvoda területét elhagyni szíveskedjenek.
 Válás, különélés esetén a szülői felügyeleti jog mindaddig fennáll, míg erről
hatósági/bírósági határozat máshogy nem rendelkezik, mindkét szülőnek kiadható a
gyermek.
 Az elvitelre vonatkozó korlátozásokat kérjük bejelenteni és igazolni. Telefonon
bejelentett kéréseket a fentiekkel kapcsolatban nem teljesítünk.
 A szülők rendkívüli akadályoztatása esetén történő értesítésekhez kérjük, hogy több
aktuális telefonszámot adjanak meg.
 A gyermekek érdekében kérjük a bejárati ajtót és a kertkaput minden esetben
szíveskedjenek becsukni.
 Az óvodát csak egészséges gyermek látogathatja. Lábadozó, gyógyszeres kezelés alatt
álló gyermeket nem fogadhatunk.
 Ha az óvónő megítélése szerint a gyermek beteg, gondoskodnia kell a szülők
legrövidebb időn belüli értesítéséről és a gyermek közösségből való elviteléről. A
gyermek csak orvosi igazolással jöhet újra közösségbe. Az óvodapedagógusnak a
szülő megérkezéséig gondoskodnia kell a gyermek elkülönítéséről, lázának
csillapításáról, ha szükséges, orvosi ellátásról.
 Az óvónő gyógyszert nem adhat be a gyermekeknek. Kivételt képeznek ez alól a
szakorvosi meghatalmazás alapján előre behozott, névre szóló életmentő gyógyszerek,
készítmények.
 Fertőző betegség esetén az óvodát azonnal értesítsék, hogy a további megbetegedések
elkerülése érdekében az ÁNTSZ előírásai szerinti szükséges intézkedéseket
megtehessük.
 Az óvodában rendszeres védőnői, orvosi, fogászati és szemészeti szűrés biztosított. A
gyermekek védelme és biztonsága érdekében az óvoda együttműködik a gyermekjóléti
szolgálattal, illetve egyéb szakszolgálatokkal.
 Gyermekek ruházatát jellemezze praktikusság, kényelem, tisztaság, figyelembe véve az
időjárás változásait. Az esetleges átöltözéshez tartalék, csere ruha szükséges. Az
ünnepélyek alkalmával a gyermekek ruházata legyen az alkalomhoz illő.
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 Kérjük a ruhadarabokat jellel, névvel ellátni szíveskedjenek, és kérjük, vigyázzanak
egymás személyes tárgyaira.
 A gyermekeknek az óvodában az ékszerek viselése nem ajánlott.
 Kérjük a szülőket, gyermekeik ruházatát ellenőrizzék. Semmilyen veszélyes tárgy
/szúró, vágó, éles eszköz/ ne maradjon a zsebükben. Kérjük, ne hozzanak olyan eszközt
az óvodába, mely balesetet okozhat.
 Az óvodába behozott tárgyakért felelősséget nem vállalunk.
 Óvodánkba járó gyermekek csak az óvodapedagógusok felügyeletével használhatják
az óvoda helyiségeit, udvarát és felszereléseit.
 A szülők az óvoda kiszolgáló helyiségeit nem használhatják.
 Az óvodába idegen csak vezetői engedéllyel léphet be.
 Az óvoda területére állatokat behozni nem lehet!
 Az óvoda egész területén a dohányzás és az alkohol fogyasztása tilos!

5. A GYERMEKEK TÁVOLMARADÁSÁVAL KAPCSOLATOS
SZABÁLYOK
Ha a gyermek az óvodai foglalkozásoktól távol marad, mulasztását igazolni kell.
Mulasztását igazoltnak kell tekinteni, ha
 a gyermek beteg volt, és azt orvos igazolja
 a szülő gyermekét előzetesen kikérte az óvodából /tanköteles korúaknál 3 nap/
 hatósági intézkedés vagy egyéb alapos indok miatt nem tudott kötelezettségének eleget
tenni
Kérjük a kedves szülőket, hogy minden esetben tájékoztassák az óvodapedagógusokat
gyermekük távolmaradásával kapcsolatban.
Szülői kérelemhez és igazoláshoz intézményi formanyomtatványt használunk, melyet az
óvodapedagógustól lehet kérni.
Amennyiben a szülő 3 napnál hosszabb ideig /utazás, külföldi tartózkodás/ nem szeretné
igénybe venni az óvodai ellátást, az intézmény vezetőjétől írásban kell engedélyt kérni.
Ha a gyermek távolmaradását nem igazolják, a mulasztást igazolatlannak kell
tekinteni.
Ha a gyermek tankötelesként vesz részt óvodai nevelésben, és egy nevelési évben tíz napnál
többet mulaszt, az intézmény vezetője értesíti a gyermek tényleges tartózkodási helye szerint
illetékes jegyzőt és a gyermekjóléti szolgálatot. Ezt követően a gyermekjóléti szolgálat az
óvoda bevonásával haladéktalanul intézkedési tervet készít.
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6. SZÜLŐKET TERHELŐ FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉGEK
Az óvodai nevelés - oktatás és a kiegészítő pedagógiai szakszolgálatok / logopédiai,
fejlesztő és felzárkóztató foglalkozások, sajátos nevelési igényű gyermekek felzárkóztató
foglalkozásai/ igénybevétele a gyermekek számára ingyenes.
A szülők igényei alapján szervezett külön szolgáltatásokért /úszás, néptánc / illetve
külső programokon való részvételért / színház, múzeum, kiállítás, koncert, kirándulás/ térítési
díjat kell fizetni. Az ilyen jellegű programok szervezéséről a szülőket tájékoztatjuk, és írásos
beleegyezést kérünk a részvételhez.
Az óvodai ellátást igénylő szülők gyermekei számára térítés ellenében napi
háromszori étkezés / tízórai, ebéd, uzsonna/ biztosított. Kivételt képeznek a speciális étkezést
igénylő /ételallergia, cukorbetegség/ kisgyermekek, akiknek a tízórait a szülők biztosítják.
Az étkezés térítési díja minden hónapban előre kerül beszedésre meghatározott
időpontban a gazdasági ügyintézőnél. A távolmaradásból adódó lejelentett étkezések díja
utólag kerül jóváírásra. A be nem jelentett hiányzásból adódó térítési díj visszafizetésére a
szülő nem tarthat igényt. Amennyiben az étkezés lejelentése 930 óráig megtörténik, a
bejelentés a következő naptól válik érvényessé.
Gyermekvédelmi törvény kibővítette az ingyenes óvodai – bölcsődei étkezésre
jogosultak körét 2015. szeptember 1. napi hatállyal. /2015. évi LXIII/
Az étkezés igénybevételéhez szükséges nyilatkozatokat kitöltve, aláírva az óvodába kell
benyújtani, legkésőbb a térítési díj fizetés napjáig.

7. A SZÜLŐK TÁJÉKOZTATÁSA, KAPCSOLATTARTÁS
Az óvodapedagógus a gyermek személyiségfejlődését folyamatosan nyomon követi,
feljegyzéseket készít, melyekben rögzíti a testi, érzelmi, értelmi, erkölcsi és szociális
fejlődésével kapcsolatos információkat, tapasztalatokat. Ennek megismerésére évente
legalább két alkalommal van lehetősége a szülőnek.
A megfelelő család – óvoda kapcsolat kialakítására, megerősítésére, a hatékony
együttműködés megteremtésére különböző lehetőségek vannak:
 Szülőértekezlet

évente négy alkalommal, melynek időpontját az éves munkaterv
tartalmazza

 Fogadóóra

szülő vagy óvónő kezdeményezésén alapul előre egyeztetett
időpontban

 Családlátogatás

a kisgyermek óvodai évei alatt legalább egy alkalommal, illetve
indokolt esetben
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 Nyílt napok, ünnepek, családi napok, fórumok
Ezen alkalmak során a szülők bepillantást nyerhetnek az óvoda életébe, lehetőségük
nyílik aktívan, tevékenyen részt venni programjainkon.

 Napi kapcsolattartás
Szülő – óvodapedagógus kölcsönös tájékoztatása a gyermeket érintő fontos napi
eseményekről

8. AZ ÓVODA HAGYOMÁNYAI, ÜNNEPEI
Az ünnepek, jeles napok átszövik éves tevékenységünket, és nagy hangsúlyt kapnak
egész éves nevelőmunkánk során, melyek felsőbb értelmet adnak mindennapjainknak, erősítik
az érzelmi kötödést gyermek, szülő és pedagógus között.
Az ünnepkörök fő vázát az egyházi ünnepek képezik:








Veni Sancte /évnyitó szentmise/
Szent Orsolya nap
Szent Márton nap
Szent Miklós nap
Advent, Karácsony
Húsvét, Nagyböjt
Te Deum /hálaadó szentmise/

melyek kiegészülnek nemzeti ünnepeinkkel, jeles napjainkkal, néphagyományokkal
/születésnapok, terményünnep, farsang, anyák napja, gyermeknap, évzáró, október6., március
15., Hűség napja, környezetvédelem zöld napjai, népmese - zene - költészet napja…/.
A gyermekek számára az ünnepek tartalma mellett legalább olyan kiemelt
fontossággal bír az abból fakadó pozitív érzelem, a tevékenységi lehetőségek összessége /
készülődés, várakozás, titokzatosság, ajándékkészítés, vidámság, ünnepélyesség/. Az együttes
élmények örömöt nyújtanak számukra, így a közösségi nevelés fontos részét képezik.

9. AZ ÓVODAI JOGVISZONY MEGSZŰNÉSE,
BEISKOLÁZÁS
A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a hatodik életévét betölti,
legkésőbb az azt követő évben tankötelessé válik. A tankötelezettség kezdetéről az intézmény
vezetője dönt. A beiskolázáskor figyelembe vesszük a gyermek egyéni fejlettségét, így a
hatodik életévét betöltött gyermeknek lehetősége van még egy év óvodai nevelésre, ehhez
szükség van a közös megegyezésre szülő és óvoda között, illetve a Szakértői Bizottság
javaslatára. A beiskolázáshoz az óvoda állítja ki az Óvodai Szakvéleményt, melyet minden
esetben el kell vinni az iskolába. A beiskolázással kapcsolatban a nagycsoportos gyermekek
szülei bővebb információt kaphatnak egy tavasszal megszervezett szülői értekezlet keretében.
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10. ÉRTÉKELÉS, JUTALMAZÁS, FEGYELMEZŐ
INTÉZKEDÉS
Nevelési alapelveinkkel és értékrendünkkel összhangban a gyermekek értékelésekor
törekszünk a gyermek pozitív tulajdonságainak, értékeinek hangsúlyozására, megerősítésére
szem előtt tartva a gyermek önmagához mért fejlődését. Nevelésünk során a tárgyi jutalmakat
mellőzük, helyette folyamatos verbális és nonverbális visszajelzést adunk feléjük, ami lehet
egy mosoly, simogatás, dicséret, bátorítás, kedves szó. A nevelési helyzetekben fontos a
következetesség, rendszeresség, határozottság, kedvesség, igazságosság, pozitív megerősítés,
szokások, szabályok betartása és betartatása, a mintaadás. Bizonyos helyzetekben
elkerülhetetlen a nem megfelelő viselkedés, tevékenység leállítása, a történtek megbeszélése, a
játék, a tevékenység jó irányba való terelése.

11. EGYÉB RENDELKEZÉSEK
 Az óvónőket csak átfedési időben /kivéve sürgős esetek/ tudjuk telefonhoz hívni, a
számukra hagyott üzenetek átadásáról gondoskodunk. A pedagógiai munkát hosszan
tartó beszélgetésekkel ne zavarják.
 Az óvodával kapcsolatos fontos információk, tájékoztatók a faliújságon és a honlapon
olvashatók, kérjük, kísérjék ezeket figyelemmel. Az intézmény területén csak a vezető
által engedélyezett hirdetmény helyezhető ki.
 A szülőknek más gyermekről információ nem adható ki.
 A családban bekövetkező változásokat /ami az óvodát is érinti/, lakcímváltozást 8
napon belül szíveskedjenek bejelenteni.
 Intézményünkben szülői munkaközösség működik, mely a gyermekek nagyobb
csoportját érintő kérdésekben tájékoztatást kérhet.
 Kérjük, óvják intézményünket és annak környezetét. Tartsák tiszteletben egymás
emberi méltóságát, jogát, hiszen gyermekeiket is erre neveljük, hogy tiszteljék a
felnőtteket, és gyermektársaikat és legyenek elfogadók velük szemben.
 A szülő úgy érkezzen meg gyermekéért, hogy az óvodát 1630 -ig elhagyják. Ha a szülő
–rendkívüli esetben– várhatóan 1630 óráig nem érkezik meg a gyermekért, legkésőbb
1615-ig köteles értesíteni az óvodát az érkezés időpontjáról, megbeszélve a további
teendőket.
 Videofelvétel, fénykép csak az intézmény megbízása vagy engedélye alapján készíthető,
a nyilvánosságra hozatal is az intézményvezető engedélyéhez kötött!
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1.számú melléklet
A GYERMEKEK, A TANULÓK KÖTELESSÉGEI ÉS JOGAI, A
TANKÖTELEZETTSÉG
45. § (1) Magyarországon - az e törvényben meghatározottak szerint - minden gyermek köteles az
intézményes nevelés-oktatásban részt venni, tankötelezettségét teljesíteni.
(2) A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a hatodik életévét betölti,
legkésőbb az azt követő évben tankötelessé válik. Az a gyermek, akinek esetében azt a szakértői bizottság
javasolja, további egy nevelési évig az óvodában részesül ellátásban, és ezt követően válik tankötelessé. A
tankötelezettség teljesítése a tanév első tanítási napján kezdődik. Ha a gyermek az iskolába lépéshez
szükséges fejlettséget korábban eléri, a kormányhivatal a szülő kérelmére szakértői bizottság véleménye
alapján engedélyezheti, hogy a gyermek hatéves kor előtt megkezdje tankötelezettségének teljesítését..
(4) A tankötelezettség kezdetéről
a) az óvoda vezetője,
b) ha a gyermek nem járt óvodába az iskolaérettségi vizsgálat alapján a szakértői bizottság,
c) az óvoda, az iskola vezetője vagy a szülő kezdeményezésére az iskolaérettségi vizsgálat alapján a
szakértői bizottság dönt.
(8)71 A jegyző gondoskodik az óvodai nevelésben részvételre kötelezettek nyilvántartásáról, a
nyilvántartásból rendszeresen adatot közöl a kormányhivatal számára, továbbá hivatalból elrendeli és
felügyeli a tankötelezettség teljesítését, a szakértői vizsgálatokon való megjelenést.
(9)72 A gyermek lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerint illetékes járási hivatal
ellátja a tanköteles tanuló igazolatlan mulasztása esetén a törvény vagy kormányrendelet által feladat- és
hatáskörébe utalt feladatokat.
(10)73 A települési önkormányzat jegyzője az óvodás, a járási hivatal az állami intézményfenntartó
központ útján a tanköteles gyermekekről vezetett nyilvántartást megküldi a lakóhely, ennek hiányában
tartózkodási hely szerint illetékes óvodának, általános iskolának.
(2) A gyermek, a tanuló személyiségét, emberi méltóságát és jogait tiszteletben kell tartani, és
védelmet kell számára biztosítani fizikai és lelki erőszakkal szemben. A gyermek és a tanuló nem vethető
alá testi és lelki fenyítésnek, kínzásnak, kegyetlen, embertelen, megalázó büntetésnek vagy bánásmódnak.
(3) A gyermeknek, a tanulónak joga, hogy
a) képességeinek, érdeklődésének, adottságainak megfelelő nevelésben és oktatásban részesüljön.
b) a nevelési és a nevelési-oktatási intézményben biztonságban és egészséges környezetben neveljék
és oktassák, óvodai életrendjét, iskolai pihenőidő, szabadidő, testmozgás beépítésével, sportolási,
étkezési lehetőség biztosításával életkorának és fejlettségének megfelelően alakítsák ki,
c) nemzetiségi hovatartozásának megfelelő nevelésben részesüljön,
de) egyházi, magánintézményben vegye igénybe az óvoda ellátást, továbbá, hogy az állami, és
települési önkormányzati fenntartású nevelési-oktatási intézményben egyházi jogi személy által szervezett
hit- és erkölcsoktatásban vegyen részt,
f) személyiségi jogait, így különösen személyiségének szabad kibontakoztatásához való jogát,
önrendelkezési jogát, cselekvési szabadságát, családi élethez és magánélethez való jogát a nevelésioktatási intézmény tiszteletben tartsa, e jogának gyakorlása azonban nem korlátozhat másokat ugyanezen
jogainak érvényesítésében, továbbá nem veszélyeztetheti a saját és társai, a nevelési-oktatási intézmény
alkalmazottai egészségét, testi épségét, valamint a művelődéshez való jog érvényesítéséhez szükséges
feltételek megteremtését, fenntartását,
g) állapotának, személyes adottságának megfelelő megkülönböztetett ellátásban - különleges
gondozásban, rehabilitációs célú ellátásban - részesüljön, és életkorától függetlenül a pedagógiai
szakszolgálat intézményéhez forduljon segítségért,
(4) A gyermek, tanuló joga, hogy a nevelési-oktatási intézményben, családja anyagi helyzetétől
függően, külön jogszabályban meghatározott esetekben kérelmére térítésmentes vagy kedvezményes
étkezésben, részesüljön, továbbá, hogy részben vagy egészben mentesüljön az e törvényben
meghatározott, a gyermekeket, tanulókat terhelő költségek megfizetése alól, vagy engedélyt kapjon a
fizetési kötelezettség teljesítésének halasztására vagy a részletekben való fizetésre.
d) rendszeres egészségügyi felügyeletben és ellátásban részesüljön,
k) személyesen vagy képviselői útján - jogszabályban meghatározottak szerint - részt vegyen az
érdekeit érintő döntések meghozatalában,
l) kérje a foglalkozásokon való részvétel alóli felmentését.

2. számú melléklet
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A SZÜLŐ KÖTELESSÉGEI ÉS JOGAI
72. § (1) A szülő kötelessége, hogy
a) gondoskodjon gyermeke értelmi, testi, érzelmi és erkölcsi fejlődéséhez szükséges feltételekről és
arról, hogy gyermeke teljesítse kötelességeit, továbbá megadjon ehhez minden tőle elvárható segítséget,
együttműködve az intézménnyel, figyelemmel kísérje gyermeke fejlődését, tanulmányi előmenetelét,
b) biztosítsa gyermeke óvodai nevelésben való részvételét, továbbá tankötelezettségének teljesítését,
c) tiszteletben tartsa az óvoda, az iskola, kollégium vezetői, pedagógusai, alkalmazottai emberi
méltóságát és jogait, tiszteletet tanúsítson irántuk.
(2) A szülő gyermeke adottságainak, képességeinek, érdeklődésének megfelelően, saját vallási,
világnézeti meggyőződésére, nemzetiségi hovatartozására tekintettel szabadon választhat óvodát, iskolát,
kollégiumot.
(3) A halmozottan hátrányos helyzetű gyermek szülőjét megilleti az a jog, hogy gyermeke óvodába
járatásához - a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvényben meghatározottak
szerint - anyagi támogatást kapjon.
(4)107 A szülő joga, hogy gyermeke neveléséhez igénybe vegye a pedagógiai szakszolgálat
intézményét. A szülő kötelessége, hogy gyermekével megjelenjen a nevelési tanácsadáson, továbbá
biztosítsa gyermekének az iskolapszichológusi, óvodapszichológusi vizsgálaton és a fejlesztő
foglalkozásokon való részvételét, ha a tanulóval foglalkozó pedagógusok kezdeményezésére a
nevelőtestület erre javaslatot tesz. Ha az e bekezdésében foglalt kötelezettségének a szülő nem tesz eleget,
a kormányhivatal kötelezi a szülőt kötelezettségének betartására.
(5) A szülő joga különösen, hogy
a) megismerje a nevelési-oktatási intézmény pedagógiai programját, házirendjét, tájékoztatást
kapjon az abban foglaltakról,
b) gyermeke fejlődéséről, magaviseletéről, tanulmányi előmeneteléről rendszeresen részletes és
érdemi tájékoztatást, neveléséhez tanácsokat, segítséget kapjon,
c) kezdeményezze szülői szervezet, óvodaszék, iskolaszék, kollégiumi szék létrehozását, és annak
munkájában, továbbá a szülői képviselők megválasztásában mint választó és mint megválasztható
személy részt vegyen,
d) írásbeli javaslatát a nevelési-oktatási intézmény vezetője, a nevelőtestület, az óvodaszék,
iskolaszék, kollégiumi szék, a pedagógus megvizsgálja, és arra a megkereséstől számított tizenöt napon
belül az óvodaszéktől, iskolaszéktől, kollégiumi széktől legkésőbb a tizenötödik napot követő első ülésen
érdemi választ kapjon,
e) a nevelési-oktatási intézmény vezetője vagy a pedagógus hozzájárulásával részt vegyen a
foglalkozásokon,
f) személyesen vagy képviselői útján - jogszabályban meghatározottak szerint - részt vegyen az
érdekeit érintő döntések meghozatalában,
g) az oktatási jogok biztosához forduljon.

12

Szent Orsolya Óvoda

Házirend

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
A házirend az óvoda minden pedagógusára, valamennyi alkalmazottjára, az
intézménybe járó gyermekekre és törvényes képviselőikre vonatkozik.
Érvényes az intézmény egész területén és a külső helyszínen szervezett foglalkozásokon.
Jelen házirend 2018. szeptember 1.-én lép hatályba, ettől az időponttól a korábbi
házirend hatályát veszti.
A dokumentum hozzáférhető az óvoda könyvtárában valamint megtalálható a
csoportszobákban.
A Szent Orsolya Római Katolikus Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium
Tagóvoda házirendjét a nevelőtestület a 2018. augusztus 28-i nevelőtestületi értekezletén
megismerte, megvitatta majd elfogadta.

Oláh- Locsmándi Zsófia
ig.h., óvodavezető

Szülői Munkaközösség elnöke
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