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1. Bevezetés 

 
Házirend, mely érvényes Perkáta Nagyközség Önkormányzata által fenntartott Perkátai ÁMK 

Szivárvány Óvodája 2431 Perkáta, Bocskai u. 2. nevelési intézményének valamennyi 

dolgozójára és az óvoda gyermekeire, valamint a szülőkre. 

Az óvoda feladatának tekinti a gyermekek részére nyugodt, derűs légkör biztosítását, 

személyiségük sokoldalú fejlesztését, egészségük, testi épségük megőrzését. 

Ezek megvalósításához szükséges az óvoda és a család bizalomra épülő együttműködése és a 

házirend betartása. 

 

2. Általános információk 
 

 

Az óvoda neve: Perkátai ÁMK Szivárvány Óvoda  

Az óvoda címe: 2431 Perkáta, Bocskai u. 2. 

Az intézmény OM azonosítója: 202040 

A gazdasági iroda telefonszáma: 0625/450-378 

A vezető iroda telefonszáma: 0625/450-608 

Az óvoda e-mail címe: perkata.ovoda@invitel.hu 

Az óvodavezető neve: Cseréné Marczal Zsuzsanna 

Fogadó órája: Minden hó első hétfője, bejelentkezés alapján 

Az óvodavezető helyettes neve: Győrikné Kargl Mária 

Az óvoda gyermekvédelmi felelőse: Cseréné Marczal Zsuzsanna 

Az óvoda gyermekorvosa: Dr. Kormos Zoltán 

Kisegerek Tehetségműhely vezetője: Nagy Rita 

Hagyományőrző munkaközösség vezetője: Kárász Ferencné 

Manóvár Kézműves műhely vezetője: Rónás Ferencné 

Bóbita gyermekjáték- és néptánc tehetségműhely vezetője: Gálné Bölcskei Rita 

 

 

 

A házirend területi hatálya: Az intézmény területére, az intézmény területén kívül az óvoda 

által szervezett - a pedagógiai program végrehajtásához kapcsolódó - óvodán kívüli 

tevékenységekre terjed ki. 

 

A házirend személyi hatálya: Az óvodás korú gyerekekre, az óvodapedagógusra, az 

intézmény más alkalmazottjára és a szülőre terjed ki, aki a gyermek törvényes képviselőjeként 

gyakorol jogokat, ill. teljesít kötelezettségeket. 

  

A házirend időbeli hatálya: A házirend kihirdetésének napjától a házirendben, vagy 

magasabb szintű jogszabályban meghatározott időpontig terjed. 

 

A házirend célja: hogy segítse a szülőket az eligazodásban, a tájékozódásban, a helyi 

szokások megértésében, megtanulásában. Tartalmazzon minden olyan lényeges információt, 

amely az óvodai élethez szükséges. 

  

A tanév rendjét jogszabály állapítja meg. Közzététel faliújságon, ill. szülői értekezleteken 

történik. A nevelés nélküli napok: az óvodai egység munkatervében rögzítve határozza meg a 
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nevelés nélküli munkanapok idejét, számát, szem előtt tartva a törvényi előírásokat és 

pedagógiai feladatokat.  

     

 

Az ügyelet megszervezésének rendje záráskor, ill. a nevelés nélküli napokon: A nyári 

szünet idejéről folyó év február 1-jéig a szülőket értesítjük, a képviselőtestületi határozat 

alapján. 

 

Az intézmény pontos nyitva tartása 
 

 

1. A nevelési év meghatározása: szeptember 1-jétől augusztus 31-ig. 

A tanév év meghatározása: szeptember 1-jétől augusztus 31-ig. 

A nevelés nélküli napok száma öt, (továbbképzés, értekezlet, stb.) amiről a szülőket előre 

értesítjük, és ezt aláírásukkal tudomásul is veszik. 

 

Nyári zárás ideje: augusztus (3+1 hét)  

Téli szünet ideje: két ünnep között 

 

Az ünnepek, megemlékezések rendjét a nevelési év rendjén elfogadott munkaterv tartalmazza. 

A gyermekek számára szervezett ünnepeinket az óvoda pedagógiai programjának megfelelően 

szervezzük.  

 

2. Napi nyitva tartás: hétfőtől péntekig reggel 5.30-tól délután 17.00-ig. 

Az óvoda bejárati ajtaja zárva tartásának rendje: 

Reggel: 8.00 órától zárva 

Délben: 12.15-től nyitva 

Délután: 15 órától nyitva 

 

A gyerek óvodában tartózkodásának maximális ideje: napi 10 óra. Egy gyerek napi 10 óránál 

hosszabb ideig nem tartózkodhat az óvodában, annak ellenére, hogy az intézmény nyitva 

tartás ideje ennél hosszabb. 

 

 

Az óvoda használatba vételének rendje 
 

 Mikor veheti igénybe a gyerek az óvodát? 

 

 A harmadik életév betöltésétől az iskolaérettség eléréséig, maximum nyolcéves koráig. 

 Amennyiben a gyerek megbízhatóan ágy- és szobatiszta. 

 Amikor a gyerek egészséges, és erről orvosi igazolást tud a szülő bemutatni az 

óvónőnek.  

 Akkor, ha a szülő az étkezési térítési díjat befizette az adott hónapra. 

 

 Óvodai beiratkozás 

 

 A szülők számára egy szervezett nyílt nap során lehetőséget biztosítunk a gyermekek és 

a szülők számára az intézmény megtekintésére és a felmerülő kérdések 

megválaszolására. 
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 A beiratkozás a szülő személyes megjelenésével történik. Ekkor a szülők tájékoztatása 

(a házirend megismertetése) után a gyerek adatai rögzítésre kerülnek. 

 

 A felvételről vagy az esetleges elutasításról írásban értesítjük a szülőket. 

 

 A beiratkozás folyamatos, a jelentkezési lap kitöltésével válik érvényessé. Az adatok 

igazolása érdekében a gyerek és a szülők személyazonosságát igazoló dokumentumokat 

be kell mutatni. 

 

 Az elhelyezés megszűnése 

 

Az óvoda elhelyezés megszűnik: KN. tv. 53.§ (1) 

 Megszűnik az óvodai elhelyezés az iskolai életmódra való felkészítő foglalkozások 

kivételével, ha a gyerek az óvodából igazolatlanul 10-nél több napot hiányzik, feltéve, 

ha az óvoda legalább kettő alkalommal írásban figyelmeztette a szülőket a hiányzás 

következményeiről.  

 Amennyiben a szülő másik óvodába kívánja áthelyeztetni gyermekét. 

 Óvodaköteles gyerek igazolatlan hiányzásáról, illetve rendszeres késéséről a jegyzőt is 

értesíteni kell. 

 Ha a jegyző a szülő kérelmére engedély adott a gyermek óvodából történő 

kimaradására.  

 Ha a gyermeket felvették az iskolába a nevelési év utolsó napján. 

 Ha közoktatási intézmény jogutód nélkül megszűnik. 

 

 

3. Gyermekek az óvodában 
 

A gyermek jogai  
 

Nkt. 46.§ 

A gyermek, a tanuló személyiségét, emberi méltóságát és jogait tiszteletben kell tartani, és 

védelmet kell számára biztosítani fizikai és lelki erőszakkal szemben. A gyermek nem vethető 

alá testi és lelki fenyítésnek, kínzásnak, kegyetlen, embertelen, megalázó büntetésnek vagy 

bánásmódnak. 

 

 A gyermeknek joga, hogy 

 képességeinek, érdeklődésének, adottságainak megfelelő nevelésben és oktatásban 

részesüljön, tehetségének felismerése és fejlesztése érdekében, 

 a nevelési intézményben, biztonságban és egészséges környezetben neveljék és 

oktassák, óvodai életrendjét pihenőidő, szabadidő, testmozgás beépítésével, sportolási, 

étkezési lehetőség biztosításával életkorának és fejlettségének megfelelően alakítsák ki, 

biztonsága érdekében az óvodában tartózkodása ideje alatt, végig pedagógus felügyelete 

alatt álljon, 

 nemzetiségi hovatartozásának megfelelő nevelésben és oktatásban részesüljön, 

 részére a nevelés-oktatás során a tájékoztatás nyújtása és az ismeretek közlése 

tárgyilagosan és többoldalú módon történjék, 
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 egyházi vagy magánintézményben vegye igénybe az óvodai ellátást, továbbá, hogy az 

állami, és települési önkormányzati fenntartású nevelési-oktatási intézményben egyházi 

jogi személy által szervezett hit- és erkölcsoktatásban vegyen részt, 

 személyiségi jogait, így különösen személyiségének szabad kibontakoztatásához való 

jogát, önrendelkezési jogát, cselekvési szabadságát, családi élethez és magánélethez 

való jogát a nevelési-oktatási 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. 

 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 terhelő költségek megfizetése alól, vagy 

engedélyt kapjon a fizetési kötelezettség teljesítésének halasztására vagy a részletekben 

való fizetésre. 

 a gyermek az intézmény eszközeit (játékok, foglalkozási és fejlesztőeszközök), 

berendezéseit (bútorok, rádió, magnó…), felszereléseit ingyenesen használhatja. 

Életkorának és fejlettségének megfelelően a napirendben és a házirendben 

megfogalmazottak szerint vegyen részt saját környezete és az általa használt játékok, 

eszközök rendben tartásában. 

 

 A sajátos nevelési igényű gyermeknek joga, hogy különleges bánásmód keretében 

állapotának megfelelő pedagógiai, gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai ellátásban 

részesüljön attól kezdődően, hogy igényjogosultságát megállapították. A különleges 

bánásmódnak megfelelő ellátást a szakértői bizottság szakértői véleményében foglaltak 

szerint kell biztosítani. 

Az adott óvoda akkor jelölhető ki SNI gyermek fogadására, ellátására, ha az alapító 

okiratában erre felhatalmazása van a fenntartó részéről, és rendelkezik a megfelelő 

személyi és tárgyi feltételekkel. 

 

 Gyermekvédelmi munka az intézményben:  

 Gyermekvédelmi felelős: az intézmény vezetője (probléma esetén felveszi a kapcsolatot 

az érintett szervekkel) 

o a csoportos óvodapedagógusok 

 

 A gyermeket a tőle elvárhatónál jobb teljesítményéért az intézmény házirendjében 

foglaltak szerint jutalmazni kell.  

 

 A gyermekek jutalmazásának elvei és formái 

Mikor és miért alkalmazunk jutalmazást:  

 A helyes magatartási forma megerősítése érdekében 

 A kiemelkedő feladat végzés alkalmával 

 Önként vállalt feladat esetén 

 Önmagához mért kiemelkedő teljesítmény esetén 

 Udvarias, illemtudó viselkedés 

 

A jutalmazás formái:  

 dicséret,  

 simogatás,  
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 pozitív kiemelés a csoport előtt stb. 

 

 

 a fegyelmező intézkedések formái és alkalmazásának elvei. 

Mikor és miért alkalmazunk elmarasztalást:  

 helytelen magatartás 

 ha önmagára és társaira veszélyt jelent 

 csúnya beszéd 

 durva viselkedés 

 az óvoda berendezéseinek, eszközeinek rongálása esetén 

 az óvoda dolgozóival szemben udvariatlan hangnem és viselkedés 

 

Az intézményben alkalmazott fegyelmező intézkedések formái: 

 szóbeli figyelmeztetés,  

 határozott tiltás; 

 a gondolkodószékre ültetés az óvó néni mellé azzal az utasítással, hogy gondolja 

végig tettét, majd megbeszélés; 

 bizonyos játéktól meghatározott időre való eltiltás; 

 bizonyos játszótárssal való játéktól meghatározott időre távoltartás; 

 a szülő jelenlétében történő elbeszélgetés; 

 

A fegyelmező intézkedések elvei: 

 következetesség; 

 rendszeresség; 

 minden gyermeknél a személyiségéhez illesztett legeredményesebb formát kell 

alkalmazni 

 

A gyermek jogainak érvényre juttatása 

 

A gyermekek jogai, tankötelezettsége:  

A KNT. 45.§ (1) pontja alapján érvényes minden óvodás gyermekre. 

A gyermekeket nevelő óvodapedagógusok felelősek a csoportjukba járó gyermekek jogainak 

érvényesüléséért a gyermek óvodába történő belépésétől, onnan történő kilépéséig, tehát a 

teljes óvodában töltött időben. Munkájuk során elősegítik a gyermeki jogok maradéktalan 

érvényre jutását. Munkájukat segítő dajkák és az óvoda más alkalmazottaitól, valamint a 

gyakorlaton lévő főiskolai hallgatóktól megkövetelik a gyermeki jogok érvényre jutását 

elősegítő magatartást. 

Felelősek különösen, a gyermek: 

 személyiségének és emberi méltóságának, jogainak tiszteletben tartása és védelme, 

 a fizikai és lelki erőszakkal szembeni védelme biztosításáért, képességeinek, 

érdeklődésének, adottságainak megfelelő nevelésben, oktatásban részesítésért, 

 állapotának, személyes adottságának megfelelő megkülönböztetett ellátásban 

részesítéséért, pedagógiai szakszolgálathoz fordulás segítéséért. 

 személyiségi jogai, így különösen személyiségének szabad kibontakoztatásához való 

joga, önrendelkezési joga, cselekvési szabadsága, családi élethez és magánélethez való 

joga óvoda, általi érvényre juttatásáért. 
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A gyermeki kötelességek teljesíttetésének eljárásrendje:  

 a gyermekekkel életkoruknak megfelelő szinten ismertetni kell kötelességeiket, mint 

óvodapedagógusi elvárást, a teljes óvodai élet alatt, mindig az adott tevékenységhez 

kapcsolva, 

 a teljes óvodai élet alatt az elvárásoknak való megfelelést figyelemmel kell kísérni, a 

nem vagy hiányos teljesítés esetén a gyermeket fel kell szólítani a maradéktalan 

teljesítésre, a helytelen magatartás beszüntetésére, helyes teljesítés esetén 

megerősítést adni. 

 A gyermek szülőjét be kell vonni a jogkövető magatartás begyakoroltatásába, 

valamint pozitív emocionális ráhatás érvényesítése érdekében. 

 

 

A gyerekek ápoltsága, ruházata az óvodában 
 

  A gyerek akkor ápolt, ha a teste, a haja, illetve a körme tiszta, az utóbbi megfelelő 

méretűre le van vágva.  

 

 A szobai, udvari váltóruhát, cipőt egészségi és kényelmi szempontok szerint válasszák ki. 

Nem célszerű a szoros, esetleg kinőtt ruházat. Kerülendő a műszálas, illetve túl merev 

anyagú farmeröltözet, a zárt edzőcipő, papucs.  

 

 Az öltözék, cipő, csizma jellel való ellátását kérjük az elcserélés elkerülése érdekében. A 

ruhákat, cipőket a kijelölt helyen, az öltözőben, a gyerek saját polcán helyezzék el. 

 

 A ruhászsákba tegyenek pótruhát (fehérnemű, zokni, póló, nadrág). 

 

 Tornafelszerelés meglétéről (az adott csoport óvónőinek kérésé alapján) és annak 

tisztaságáról gondoskodjanak a heti nagytorna napján. 

 

 Az óvodai ünnepeken a szülő gondoskodik az alkalomhoz illő ruházatról.  

 

A gyerekek étkeztetése az óvodában 
 

 A gyerekek napi háromszori táplálkozásának megszervezése az óvoda feladata. Az óvoda 

köteles a felhasznált élelmiszerekből ételmintát 72 órán át a hűtőben megőrizni (ÁNTSZ), 

kivéve a kirándulásokra készült tízórai és a vitaminpótlására szolgáló plusz gyümölcs, 

zöldség.  

 

 Házilag készített süteményt, tortát a szigorú HACCP-s előírás miatt nem tudunk bevenni.  

 

 A gyerek egyéni etetése otthonról hozott élelmiszerrel a többi gyerek előtt, az óvoda 

területén (csokoládé, túrórudi, cukorka, banán...) nem etikus, valamint az óvoda tisztán 

tartását (öltöző, folyosó) is nehezíti.  

 

 Tej- és lisztérzékenység, cukorbetegség esetén az eltérő étkezés megrendelésére lehetőség 

nincs, de az étkeztetés egyéni elbírálás és megoldás alapján történik. 

 

 Az étkezések időpontja: tízórai (reggeli) 8 és 9 óra között, ebéd fél 12 és 13.00 óra között, 

uzsonna 14.45-kor.  
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 Célszerű a nagyon korán (5.30 és 7.00 óra között) érkező gyermeket otthon 

megreggeliztetni. 

 

A gyerekekkel kapcsolatos egészségügyi szabályok 
 

 ÁNTSZ által előírt szabály, hogy a tanév alatt betegség esetén a háromnapos hiányzás után 

be kell mutatni az orvosi igazolást. 

 

 Az óvodában csak teljesen egészséges gyerek tartózkodhat! Beteg, megfázott, gyógyszert, 

láz- vagy köhögéscsillapítót szedő, még lábadozó gyerek bevétele az óvodába a gyermek 

biztonságos gyógyulása és a többi gyermek egészségének megőrzése érdekében nem 

lehetséges. Ilyen esetben az óvónő kötelessége a gyerek átvételének megtagadása. 

 

 Otthonról beküldött gyógyszer beadása a nap folyamán az óvónők részéről tilos! Kivéve az 

allergia,- melynek fennállását a szülőknek hitelt érdemlően, orvosi igazolásokkal, valamint 

pontos gyógyszer-adagolási utasításokkal kell igazolnia. 

 

 Amennyiben a gyerek napközben belázasodik, hány, hasmenése, hasgörcse, illetve 

kötőhártya-gyulladása van, az óvónő köteles a szülőt telefonon értesíteni. Ilyen esetben a 

gyereket a lehető legrövidebb idő alatt el kell vinni az óvodából. Az orvos felkereséséről a 

szülő gondoskodik. Ezután a gyerek csak orvosi igazolással jöhet újból óvodába. 

 

 Az óvónő teendője baleset, vagy napközben megbetegedő gyerek esetén: 

A gyereket haladéktalanul el kell látni, miközben a csoportja felügyeletét meg kell 

szerveznie. A baleset súlyosságától függően, illetve eszméletvesztés, lázgörcs esetén 

orvosról kell gondoskodni (mentő, orvos kihívása, elszállítása orvoshoz).  

 

 Fertőző betegség (rubeóla, bárányhimlő, skarlát, májgyulladás, tetű...) esetén a szülőnek 

bejelentési kötelezettsége van. Az óvoda a bejelentést követően jelez az ÁNTSZ felé, és 

fertőtlenítő takarítást végez. 

Sorozatos előfordulás esetén az óvónő köteles az óvodavezetőt valamint a gyermekvédelmi 

felelőst értesíteni, akik hatáskörükben eljárnak. 

 

Egyéb szabályozások 
 

A gyerekek érkezésének és távozásának rendje 

 

 Az óvodába érkezésekor a szülő minden esetben személyesen adja át a gyermekét az 

óvónőnek, egyébként a kapuból elengedett gyerekért felelősséget nem tudunk vállalni, 

mivel az óvónő nem is tud a gyerek megérkezéséről. 

 

 A szülő minden esetben ellenőrizze, hogy a gyermeke ne hozzon be az óvodába olyan 

tárgyat, amely baleset forrása lehet (gyufa, kés, tű, mobiltelefon...). 

 

 A gyereket a szülők, ezenkívül az általuk megnevezett, írásban bejelentett felnőtt, illetve 

nagyobb testvér viheti haza. Ennek hiányában a gyermeket nem adja ki az óvoda! 

 

 A gyermek elvitelekor minden esetben szólni kell az óvodapedagógusnak. 
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 A szülő az óvoda játszóudvarán csak annyi ideig tartózkodhat, amíg átveszi a gyereket az 

óvónőtől.  

 

 A gyermek felügyelet nélkül nem lehet, így ha a szülő megérkezik az óvodába 

gyermekéért, attól kezdve teljes felelősséggel felel gyermeke testi épségéért. Abban az 

esetben is, ha még az óvoda területén tartózkodik.  

 

 Az óvoda kapuit minden esetben zárni (reteszelni) kell a biztonságos felügyelet miatt. 

 

 A válófélben lévő szülők esetében a gyerek elvitelét csak bírósági végzés bemutatása után 

korlátozhatja valamelyik szülő a másik rovására. 

 

 Amennyiben a gyerekért nem jönnek az óvoda zárásáig, az ügyeletes óvónő kötelessége 

először telefonon keresni a szülőt, majd, ha ez nem vezetett eredményre, a pedagógus napi 

8 órát nem meghaladó óraszámáig térítésmentesen, 8 órát meghaladóan óradíj ellenében a 

szülő megérkezéséig köteles az intézményben tartózkodni a gyermekkel. 

 

Az óvodába járási kötelezettség 
 

„A gyermek abban az évben, amelyben augusztus 31. napjáig a 3. életévét betölti a nevelési 

év kezdő napjától legalább napi 4 órában foglalkozáson vesz részt. Az 5. életévét betöltő 

gyermek a tárgyévben kezdődő nevelési év első napjától iskolai életmódra előkészítő 

foglalkozáson köteles részt venni. (KN.tv. 6. fejezet 8.§ 1-2. pont).  

A jegyző a szülő kérelmére és az óvodavezető, valamint a védőnő egyetértésével a gyermek 

jogos érdekét szem előtt tartva a 4. életév betöltéséig felmentést adhat a kötelező óvodai 

nevelésben való részvétel alól, ha a gyermek családi körülményei, sajátos helyzete indokolja. 

Hatályos: 2019.07.26-tól -2019.08.31-ig. 

2020. január 1-től a szülő tárgyév május 25. napjáig benyújtott kérelme alapján a gyermek 

jogos érdekét szem előtt tartva, annak az évnek augusztus 31. napjáig, amelyben a gyermek a 

4. életévét betölti a kormány rendeletében kijelölt szerv felmentheti az óvodai foglalkozáson 

való részvétel alól, ha a gyermek családi körülményei, sajátos helyzete indokolja.   

Az óvodában a szervezett foglalkozások naponta általában 7.30-12.00 óra közötti időszakban 

zajlanak. 

 

A foglalkozásokról való távolmaradás, hiányzás megkérésének, 

indoklásának és egészségügyi igazolásának szabályai 
 

Betegség esetén háziorvosi igazolás. 

Egyéb esetben (3 napnál hosszabb távollét) az intézmény vezetőjétől írásban kell engedélyt 

kérni. 

Többszöri igazolatlan mulasztás esetén értesítjük a Gyermekvédelmi Szolgálat munkatársait, 

majd az önkormányzat jegyzőjét. 

A gyermek átvétele másik óvodából hivatalos átjelentkezés útján történik, melynek 

nyomtatványát az óvodavezetők töltik ki és küldik el egymásnak. 

Elsősorban tanköteles korú az óvoda körzetébe tartozó gyermeket veszünk át. 

Az óvodaváltozást kérő gyermek átvétele előtt minden esetben egyeztetünk az elbocsátó 

óvoda vezetőjével. 
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A gyerekek otthonról behozott tárgyainak, játékainak szabályozása 
 

Az óvodának lehetősége van az óvodai élet gyakorláshoz nem szükséges eszközök, tárgyak 

bevitelét megtiltani, korlátozni vagy feltételekhez kötni. Amennyiben a szülők az előírt 

szabályozást nem tartják be, a bekövetkezett kárért az óvoda nem vállal felelősséget.  

 

Behozható tárgyak: kiscsoport első három hónapjában olyan személyes szőrös kisállat, takaró, 

párna..., amely a gyerek elalvását és az otthontól való elszakadást segíti, megkönnyíti. 

 

Nem hozható be az óvodába: cumi, otthoni játékok (csoportos óvodapedagógus 

meghatározása alapján), ékszerek, drága ruhadarabok. Amennyiben ez mégis megtörténik, az 

óvónő ezeket elveszi a gyerektől, biztonságba helyezi, és hazamenetelkor átadja a szülőnek.  

 

A gyerekek nagyobb csoportjának meghatározása 
 

Nagyobb csoport lehet: 

 az azonos csoportba járó, ugyanahhoz a két óvónőhöz tartozó gyerekek csoportja, az 

életkortól függetlenül, amennyiben vegyes csoportról van szó; 

 az azonos életkorú gyerekek csoportjától függetlenül, például az óvodát kezdő, illetve az 

iskolába menő gyerekek csoportja; 

 külön, speciális foglalkozásokon részt vevő gyerekek csoportja, például a fejlesztő, 

felzárkóztató, logopédiai foglalkozásokon részt vevő gyerekek csoportja; 

 

A csoportokba való beosztás rendje: 

 Az óvodában „tiszta” és vegyes életkorú csoportok vannak. 

 A csoportokat, ha mód és lehetőség van rá, a gyermekek életkorának 

figyelembevételével szervezzük. 

 

 

4. Szülők az óvodában 

 
 

A szülők jogai és kötelességei 
 

 A szülő jogai 
 

 A szülő joga, hogy megismerje a nevelési-oktatási intézmény pedagógiai programját, 

szervezeti és működési szabályzatát, házirendjét, tájékoztatást kapjon az abban 

foglaltakról. A házirend egy példányát a beiratkozáskor betekintés céljából át kell adni a 

szülőnek.  

 

 Joga, hogy saját gyermeke fejlődéséről, magaviseletéről rendszeresen részletes és 

érdemi tájékoztatást, a gyerek neveléséhez tanácsokat, segítséget kapjon. 

 

 Az intézmény vezetője és a pedagógus hozzájárulásával részt vegyen előzetes 

egyeztetés alapján a foglalkozásokon. 

 

 Gyermeke neveléséhez igénybe vegye a Pedagógiai Szakszolgálat intézményét.  
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 Kezdeményezheti szülői szervezet, óvodaszék létrehozását, és abban tevékenyen 

közreműködhet. 

 

 Az óvodai szülői szervezet (közösség) figyelemmel kíséri a gyermeki jogok 

érvényesülését, a pedagógiai munka eredményességét. 

 

 Megállapításairól tájékoztathatja az intézmény nevelőtestületét és a fenntartót. A 

gyerekek nagyobb csoportját érintő bármely kérdésben tájékoztatást kérhet az óvoda 

vezetőjétől, és az adott kérdés megtárgyalásakor, mint a szülői szervezet képviselője, 

tanácskozási joggal részt vehet a nevelőtestületi értekezleten. 

 

 

Az óvodai nevelés és a családi nevelés összehangolását intézményünkben a szülői szervezet 

segíti, csoportonként 2-3 fő szülő. Ez a választmány képviseli a szülők összességének, a 

gyerekek nagyobb csoportjának érdekeit és figyelemmel kíséri a gyermeki jogok 

érvényesülését.  

 

 

 A szülő kötelességei 
 

Az óvoda az óvodás gyermekek fejlődését folyamatosan nyomon követi és legalább fél 

évenként írásban rögzíti. Az óvodás gyermek fejlődéséről a szülőt folyamatosan tájékoztatni 

kell.
1 

o Ha a gyermeket nevelő óvodapedagógus a gyermek iskolába lépéshez szükséges 

fejlettségének elérése érdekében indokoltnak tartja, az óvoda vezetője tájékoztatja a szülőt 

a kötelességekről, továbbá a kötelességek nem megfelelő teljesítéséből eredő 

következményekről. 

o Amennyiben a szülő az óvoda döntésében foglaltaknak önként nem tesz eleget, az óvoda 

vezetője az Nkt. 72. § (1) bekezdés a) pontjában, valamint (4) bekezdésében foglaltak 

alapján, a szülői egyet nem értést alátámasztó nyilatkozat megküldésével értesíti a 

gyermek lakóhelye szerint illetékes kormányhivatalt 
 

 A szülő kötelessége, hogy gondoskodjon a gyermeke testi, érzelmi, értelmi és erkölcsi 

fejlődéséhez szükséges feltételekről. 

 

 Biztosítsa gyermeke zavartalan és rendszeres óvodába járását;  

 

 Figyelemmel kísérje gyermeke fejlődését, és a tőle elvárható módon segítse a fejlődés 

folyamatát, valamint a gyermek közösségbe való beilleszkedését, a közösségi élet 

szabályainak elsajátítását. 

 

 Rendszeresen tartson kapcsolatot a gyermekével foglalkozó pedagógusokkal, és 

részükre az együttnevelés érdekében a szükséges tájékoztatást adja meg. 

 

 Tartsa tiszteletben az óvoda dolgozóinak emberi méltóságát és jogait. A pedagógus, 

valamint az ő munkáját segítő alkalmazottak a nevelői-oktatói munka, illetve a 

gyermekekkel összefüggő tevékenysége során büntetőjogi védelem szempontjából 

                                                 
1
 EMMI-rendelet 63. § (1) bekezdés 
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közfeladatot ellátó személyeknek számítanak. 

Az óvoda belügyeit, esetleges problémáit más szülővel, külső személlyel megtárgyalni 

nem etikus. A gyermekekről, pedagógusokról, szülőkről megszerzett adatokat, 

információkat bizalmasan kell kezelni a titoktartási kötelezettség figyelembe vételével. 

 

 A szülő kötelessége, hogy gyermekével megjelenjen a nevelési tanácsadáson, továbbá 

biztosítsa gyermekének az óvodapszichológusi vizsgálaton és a fejlesztő 

foglalkozásokon való részvételét, ha a gyermekkel 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. 

 

 Az óvoda területén történt, szándékos károkozás esetén a szülő anyagi felelősséggel 

tartozik. Az óvoda területén történt lopás esetén rendőrségi feljelentést teszünk.  

 

 A szülő (törvényes képviselő) köteles elősegíteni  

 

 a közoktatási, köznevelési törvény előírásai alapján gyermeke közösségbe való 

beilleszkedése érdekében is, hogy gyermeke teljesítse kötelességeit, tiszteletben tartsa 

társai és az óvoda alkalmazottainak jogait,  

 valamint a Magyar Köztársaság Alkotmányából következőleg is, hogy gyermekét 

jogkövető magatartásra nevelje, különösen arra, hogy a gyermek magatartásával nem 

sértheti mások (társai, az óvoda alkalmazottai) jogainak érvényesülését. Mintát kell, 

hogy adjon továbbá a gyermekeknek, a kulturált magatartásával, a közösségi érintkezés 

szabályainak betartásával. 

 

A család és az óvoda közös nevelési elveinek kialakítása 
 

Az óvodánkba járó gyerekeket arra neveljük, hogy tanulják meg tisztelni a felnőtteket, 

szeressék és fogadják el pajtásaik egyéniségét, másságát, tudják kifejezni magukat, legyenek 

képesek alkalmazkodni. Az esetleges konfliktusokat ne durvasággal, erőszakkal, árulkodással 

oldják meg. Ezen törekvésünk sikerességének érdekében kérjük, hogy otthon is ezeket az 

alapelveket erősítsék gyermekeikben. 

 

Például: 

 ne tegyenek a gyerek előtt indulatos, negatív megjegyzéseket mások gyermekére, annak 

származására, az óvodára, az ott dolgozó felnőttekre 

 ne bíztassák gyermeküket verekedésre, még ha előző nap az Önök gyermekét érte 

esetleges sérelem 

 ne alakítsuk ki a rivalizálást a gyerekek között: empatikus, barátságos magatartás 

mintaként szolgálja gyermekeink személyiségfejlődését 

 tisztelettudó, a közösségi élethez alkalmazkodó magatartásformát alakítsunk ki 

 törekedjünk a korrekt, problémamegoldó kapcsolattartásra 

 a gyermekek érdekében mindenképpen törekedjünk az őszinte, barátságos magatartásra 

 tartsák tiszteletben az óvoda minden dolgozójának a munkáját, a csoportszobákban és a 

gyermekmosdóban szülő csak meghatározott esetben tartózkodhat: nyílt nap, szülői 

értekezlet 

 ügyeljenek az öltöző tisztaságára, rendjére 
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 vigyázzanak a bútorok, egyéb használati tárgyak rendeltetésszerű használatára 

 a szülők és óvodapedagógusok közötti kapcsolattartás hivatalos formái a fogadó óra és a 

szülői értekezlet, valamint az esetlegesen szükséges rövid napi megbeszélések, ill. 

rendkívüli megbeszélések 

 családlátogatásra szükség esetén sor kerül – az óvodavezető jóváhagyásával 

 a szülők tartsák tiszteletben az óvoda dolgozóinak emberi méltóságát és jogait 

 a pedagógus valamint az ő munkáját segítő alkalmazottak a nevelői-oktatói munka, illetve 

a gyermekekkel összefüggő tevékenysége során büntetőjogi védelem szempontjából 

közfeladatot ellátó személynek számítanak 

 

A nevelőkkel való kapcsolattartás, együttműködés lehetőségei 
 

A szülőknek lehetőségük van arra, és azt mi igényeljük is, hogy az óvodában folyó pedagógiai 

munka kialakításában a megfelelő fórumokon aktívan részt vegyenek, ötleteikkel segítsék elő 

a közös gondolkozást. Annak érdekében, hogy a gyerekeket a nekik legmegfelelőbb módszer 

szerint neveljük, szükség van igazi, valós együttműködésre, nyitottságra és őszinteségre. 

Komolyabb probléma, konfliktus, ellentét esetén mindenképpen keressék fel az óvónőt, illetve 

az óvoda vezetőjét, és velük közösen próbálják megoldani a konkrét helyzetet. Az 

együttműködésre alkalmas fórumok:  

 szülői értekezletek,  

 játszódélutánok,  

 nyílt napok, 

 közös rendezvények,  

 fogadóórák (vezetői, óvónői), 

 az óvónővel való rövid, esetenkénti megbeszélések. 

 

Kérésünk, hogy reggel és hazavitelkor a néhány mondatos információcserén túl se a gyerekkel 

kapcsolatos, se magánjellegű beszélgetés miatt az óvónő figyelmét a gyerekekkel való 

foglalatossága közben hosszabb időre ne vonják el, mert az előidézheti baleset kialakulását, és 

zavarhatja a nevelés-oktatás folyamatát! 

 

A gyermekükkel kapcsolatban információt, tájékoztatást csak a gyerek saját óvónőitől vagy az 

óvodavezetőtől kérjenek. Az óvodatitkár, a dadusok nem illetékesek. 

 

Az óvoda helyiségeinek (csoportszobáinak, konyhájának, WC-jének) és udvarának a szülők 

általi használatának rendjét az ÁNTSZ-előírásoknak és a helyi szabályozásoknak megfelelően 

alakítjuk. Az intézmény egész területén, beleértve az óvoda udvarát is, tilos a dohányzás! 

 

Az étkezési térítési díj befizetésének és lemondásának rendje 
 

A gyermekek étkeztetéséről a fenntartó által szerződött konyha gondoskodik. Az óvodások 

napi háromszori étkezésben részesülnek. 

 A befizetések időpontját kifüggesztjük az óvoda faliújságjára.  

 A befizetésre 3 napot jelölnek ki. 

 Szociális és normatív kedvezmények 

 

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

gyermekétkeztetési normatív kedvezmény igénybevételére (ingyenes étkezés) az alábbi 

jogcímek alapján van lehetőség: 
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 Ha a gyermek rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül – attól a naptól, 

amelytől a gyermekvédelmi kedvezményt megállapították számára. 

 Ha a gyermek tartósan beteg, vagy fogyatékos (a tartós betegséget a betegségére 

szakosodott szakértői és rehabilitációs bizottság állapítja meg) 

 Ha családjában tartósan beteg, vagy fogyatékos gyermeket nevelnek 

 Ha családjában 3 vagy több gyermeket nevelnek (figyelembe vehető az egy lakásban 

együtt lakó, ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező 18 évnél 

fiatalabb gyermek, illetve köznevelési intézményben nappali rendszerű oktatásban, vagy 

felsőoktatási intézményben nappali rendszerű képzésben résztvevő 25 évnél fiatalabb 

gyermek, valamint – életkortól függetlenül – a tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek. 

 Ha a gyermek nevelésbe vételét a gyámhatóság elrendelte 

 Ha a gyermek családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a kötelező 

legkisebb munkabér nettó összegének 130%-át. 

Ezekben az esetekben a Szülőnek nyilatkozatot kell kitöltenie, melyet büntetőjogi 

felelősségének tudatában tehet. 

 

Igazolás benyújtására csak a gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságról van szükség. 

A további esetekben kizárólag a nyilatkozatot kell benyújtani, melyhez nyomtatványt az 

óvodában kell kérni. Az étkezési kedvezmény a nyilatkozat benyújtását követő naptól jár a 

gyermek részére. 

 

 Hiányzás esetén a következő napi étkezés lemondható 12 óráig. A lejelentés 24 óra múlva 

lép életbe, és a következő befizetéskor írható jóvá. Amennyiben a gyerek a lejelentett 

napok után továbbra is hiányzik, újra le kell jelenteni, mert a folytatás nem automatikus. 

Lejelenteni telefonon vagy személyesen lehet az óvodában. 

A lejelentés elmulasztása esetén a térítési díj visszafizetésére nincs lehetőség. 

 

 A fizetési kötelezettség elmulasztása miatt az ötévesnél nagyobb gyerek óvodai ellátása 

nem szüneteltethető! 

 

5. Pedagógiai munka az óvodában 
 

Az óvodai életet, a foglalkozásokat az intézménynek oly módon kell megszerveznie, hogy a 

szülők és a fenntartó igényeinek megfelelően, a szakmai követelményekben megfogalmazott 

színvonalon eleget tudjon tenni a gyermekek nevelésével és ellátásával, gondozásával 

összefüggő feladatainak. Az irodán bármikor elkérhető betekintésre az óvoda 

dokumentumrendszere. 

 

 Nevelési alapelveink 
 

Törekszünk arra, hogy az általunk nevelt óvodások sokoldalúan, harmonikusan fejlődjenek. 

Személyiségük kibontakoztatásakor figyelembe vesszük az életkori sajátosságaikat és az 

egyéni képességeiket. Nevelésük során a gyermek mindenek felett álló érdekeit tartjuk szem 

előtt. 

Célunk: szeretetteljes, biztonságérzetet adó, érzelemgazdag óvodai élet megszervezése, 

melyben a gyermekközpontúság érvényesül. Az óvodai élettel, és a foglalkozások 

megszervezésével kapcsolatos feladatokat az óvoda pedagógiai programja tartalmazza, mely a 

vezetői irodában és a www.perkata.info oldalon megtekinthető. 

A gyermekek egyéni mérése, értékelése a csoportokban található, melyet az 

http://www.perkata.info/
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óvodapedagógusok készítenek el. 

 

A gyermek fejlettségi szintéjen mérése, értékelése: 

Óvodánk mérési, értékelési rendszerének megfogalmazásakor célunk a gyermekek érésének, 

folyamatos fejlődésének nyomon követése, minél teljesebb megismerése. Alapértékként 

vesszük figyelembe a gyermekek saját ütemük szerinti fejlődését, önmagukhoz viszonyított 

fejlesztését, mérését, ezzel összefüggően az iskolásítás elkerülését. Szem előtt tartjuk, hogy a 

mérések többnyire a pillanatnyi állapotot és fejlettséget rögzítik, ezért következtetések 

levonásakor a lehető legtöbb meghatározó okot és szempontot igyekszünk figyelembe venni. 

 

6. Egyéb, az intézmény biztonságát garantáló szabályok 

 
 Az óvoda bejárata mindkét épületben napközben zárva van. Csengő használata biztosított.  

 

 Az óvoda udvarára kutyát behozni tilos.  

 

 A vezető szabályozza az „idegenek” óvoda épületében való tartózkodását, amely előírás a 

szervezeti és működési szabályzatban található meg. 

 

 A vezető intézkedése a reklám jellegű anyagok elhelyezéséről: a vezetői engedély 

megkérése után, csakis az óvoda profiljával, tevékenységével, működésével kapcsolatos, 

illetve azzal összefüggő reklámszövegek, anyagok kerülhetnek ki az óvoda 

hirdetőtáblájára.  

 

 Fontos és betartandó előírás, hogy az intézmény területén párt, politikai célú mozgalom 

vagy párthoz kötődő szervezet nem működhet, továbbá amíg az óvoda ellátja a gyerekek 

felügyeletét, ilyen jellegű tevékenység nem folytatható. 

 

 Az óvoda területén nincs az előírásoknak megfelelő, a dohányzásra kijelölhető, erre 

alkalmas helyiség, ezért a dohányzás az intézmény teljes területén tilos. Tilos továbbá az 

óvoda területén az alkohol- és a drogfogyasztás. 

 

 Az óvoda területén ügynöki és kereskedelmi tevékenység nem folytatható, kivéve az óvoda 

által szervezett rendezvényen. 

 

 A tűz- és bombariadó esetén szükséges teendők felsorolását lásd az intézmény szervezeti 

és működési szabályzatában. 

 

 Megbotránkoztató viselkedés esetén az óvoda dolgozói felszólíthatják a helytelenül 

viselkedő személyt az óvoda elhagyására. 

 

 

Záró rendelkezések 

A házirend módosítása 

Az elfogadás módja: A Házirendet az óvodavezető készíti el, a nevelőtestület dönt 

elfogadásáról, a Szülői Szervezet véleményezési jogot gyakorol.  



 

17 

 

 

Nkt. 85. § (1) A fenntartónak, a működtetőnek, egyetértési joga van a köznevelési intézmény 

házirendje tekintetében, amennyiben a házirend valamely pontja szerint a fenntartóra, a 

működtetőre többletkötelezettség, illetve többletköltség hárul. Az egyetértés kialakítására 

harminc nap áll rendelkezésre. 

Felülvizsgálata: évente 

A módosítás lehetséges indokai: jogszabályi változások, nevelőtestületi határozatok, Szülői 

Közösség javaslatai. 

 

A házirend nyilvánossága, megismerése 
Az SZMSZ mellett a házirendet is nyilvánosságra kell hozni, valamint egy példányát a 

gyermekét beíratni kívánó szülő kezébe kell adni. 

 

A házirend nyilvánosságra hozatala a szülői értekezleteken történik, majd a megismerhetőség 

folyamatos biztosítása érdekében az intézmény épületében kifüggesztjük. 

 

A házirenddel kapcsolatos tájékoztatást lehet kérni a csoportot vezető óvodapedagógusoktól 

vagy az óvoda vezetőjétől. 

A házirend felülvizsgálatát minden nevelési év szeptember, október hónapban, valamint az 

aktuális jogszabály változása esetén az óvodavezető végzi az óvodapedagógusok 

véleményének kikérésével. 

 

Legitimációs záradékok 
 

 

Elfogadó határozat 
 A intézmény nevelőtestülete a házirend tartalmát megismerte, nevelőtestületi értekezleten 

megvitatta, és a módosítását elfogadta. 

 

 

Perkáta, 2019. augusztus 28.             

P.H                     

         Cseréné Marczal Zsuzsanna 

         intézményvezető  

 

 

Véleményezési jog gyakorlása  

A Nkt.
 
25. §-a szerint biztosított jogánál fogva a Perkátai ÁMK Szivárvány Óvoda Szülői 

Szervezete (SZSZ) nevében kijelentem, hogy az intézmény házirendjének tartalmát 

megismertük, véleményeztük, annak tartalmával egyetértünk. 

 

 

Perkáta, 2019. szeptember 16. 

                Piros Orsolya 

                                                                                                    SZSZ képviselő         

                  

Cseréné Marczal Zsuzsanna 

óvodavezető 
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JEGYZŐKÖNYV 
 

 

 

 

 

 

Perkátai ÁMK Szivárvány Óvodája házirendjét a Szülői Szervezet megismerte és a leírtakkal 

egyetért. 

 

 

Perkáta, 2019. szeptember 16. 

 

 

 

                                          

                                                                    Piros Orsolya 

                                                       Szülői Szervezet vezetője 
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JEGYZŐKÖNYV 
 

 

Amely készült a Perkátai Általános Művelődési Központ Szivárvány Óvodában 

2019.augusztus 28-án megtartott nevelőtestületi értekezleten. 

 

Tárgy: A házirend megismertetése és elfogadása 

 

 

A házirendet Cseréné Marczal Zsuzsanna óvodavezető ismertette, melyet a résztvevők 

egyöntetűen elfogadtak. Ezt a pedagógusok aláírásukkal is megerősítették. 

 

A házirendet megismertem és elfogadom: 

 

 

 NÉV ALÁÍRÁS 

1.  Cseréné Marczal Zsuzsanna  

2.  Gálné Bölcskei Rita  

3.  Győrikné Kargl Mária  

4.  Kárász Ferencné  

5.  Kisné Böde Bernadett  

6.  Nagy Rita  

7.  Nagyné Czompó Anita  

8.  Rónás Ferencné  

9.  Südi Melinda  

10.  Vátkai Luca  

11.  Waller Vivien  

 

 

Perkáta, 2019. augusztus 28. 

 

 

 

A jegyzőkönyvet készítette: 

 

 

          Győrikné Kargl Mária 
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P e r k á t a i  

Á l t a l á n o s  M ű v e l ő d é s i  K ö z p o n t  

S z i v á r v á n y  Ó v o d a  

 

 

2431 Perkáta, Bocskai u. 2. 

telefon: (25) 452-235; (25) 450-608 

e-mail: perkata.ovoda@invitel.hu 

 

 

 

 

 

 

PANASZKEZELÉSI  

SZABÁLYZAT 
 

 
 
 
 
 

         

 

 

 

 

 

 
Készítette:  

 

Cseréné Marczal Zsuzsanna 

óvodavezető 

 

 

 

 

 

 

 

Érvényes: 2018.09.01-től 
 

 

mailto:perkata.ovoda@invitel.hu
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Bevezető 
 

Az intézménnyel kapcsolatban álló gyermekek szüleit, az intézmény alkalmazottait, valamint 

az intézménnyel kapcsolatban álló személyeket panasztételi jog illeti meg. Panaszt tenni olyan 

ügyekben lehet, amelyekkel kapcsolatban az intézmény köteles, illetve jogosult intézkedésre. 

A panasz jogosságát az oki tényezőket az intézmény vezetősége köteles megvizsgálni, 

jogossága esetén az ok elhárításával kapcsolatban intézkedni. 

 

A szabályozás célja a munkavégzés során a szülők, alkalmazottak, partnerek körében 

keletkező problémák megfelelő szinten és a legkorábbi időpontban történő megoldása.  

 

A panaszkezelési szabályzat a Házirend melléklete. 

Elérhető a faliújságon, és az intézmény honlapján (www.perkata.info).  

 

A panaszkezelési szabályzat jogszabályi háttere: 

 

- 2013 évi CLXV. törvény a panaszokról, és a közérdekű bejelentésekről. 

- 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezés jogáról és az 

információszabadságról 

- 20/2012. évi (VIII.30) EMMI rendelet a nevelési, oktatási intézmények működéséről 

és a köznevelési intézmények névhasználatáról, 1. sz. melléklet 

 

I. A panasz kezelésének menete 
 

I.1. A bejelentés módja: 

- Írásban:  

o postai úton - 2431 Perkáta, Bocskai u. 2. 

o elektronikus úton - perkata.ovoda@invitel.hu  

- Szóban:  

o személyesen - 2431 Perkáta, Bocskai u. 1-2.  

o telefonon – 25/450-608 - Új Óvoda; 25/452-235 - Régi Óvoda 

 

Megjegyzés: Névtelen bejelentést nem veszünk figyelembe. 

 

A szabályozás érintettjei: alkalmazotti kör, intézményvezető, partnerek. 

A szabályozásért felelős: intézményvezető 

Határidő: a problémához rendelt 

A szabályzat személyi hatálya: intézmény dolgozói, szülők, partnerek 

A szabályzat hatályba lépésének ideje: 2018.09.01. 

A szabályzat felülvizsgálata: 3 évente 

 

I.2. A panaszt fogadhatja: 

- óvónő 

- dajka 

- vezető 

- érintett dolgozó 

 

Megjegyzés: Minden panaszt kötelesek az érintettek jelezni a vezetőnek. 

 

 

http://www.perkata.info/
mailto:perkata.ovoda@invitel.hu
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I.3. A panaszkezelés fokozatai: 

- A panaszban érintett dolgozó kezeli azt 

- a pedagógus és az érintett dolgozó kezeli azt 

- pedagógus kezeli 

- intézményvezető kezeli 

- ÁMK igazgató kezeli 

- fenntartó kezeli 

A panaszt elsősorban a bepanaszolttal kell tisztázni, amennyiben ez nem vezet eredményre, 

akkor tovább kell lépni a panaszkezelés szabályzata szerint.  

Ha a panasz nem a megfelelő szintre érkezik, vissza kell utalni a megfelelőre, erről a 

panaszost értesíteni kell. 

 

I.4. A panasz megválaszolásának rendje: 

 

A szóbeli panaszt az óvoda haladéktalanul megvizsgálja és a lehető legrövidebb időn belül 

orvosolja. Ha a partner a panasz kezelésével nem ért egyet vagy a panasz azonnali 

kivizsgálása nem lehetséges, az óvoda a panaszról jegyzőkönyvet vesz fel, és annak másolati 

példányát személyesen közölt szóbeli panasz esetén a partnernek átadja, telefonon közölt 

szóbeli panasz esetén megküldi. Egyéb szóbeli panasz esetén, az írásbeli panaszra vonatkozó 

szabályok szerint járunk el. Írásbeli panasz esetén azt érdemben megvizsgáljuk és a panasszal 

kapcsolatos álláspontunkat, az érdemi döntést/intézkedést pontos indoklással ellátva a panasz 

közlését követő 15 napon belül írásban megküldjük a partner részére. Igény esetén a 

kivizsgálás eredményéről telefonon vagy e-mailben is értesítést küldünk. 

 

II. A panaszkezelés folyamata 
 

A panasz benyújtása ---Regisztráció---Kivizsgálás---Döntés---Válasz---Elemzés 

 

Eljárási rend: 

A panaszt a vélt vagy valós problémát elsősorban és először a „bepanaszolttal” kell tisztázni. 

Amennyiben ez nem vezet eredményre, akkor tovább kell lépni a panaszkezelés szabályzata 

szerint. 

- Ha a panasz nem megfelelő szintre érkezik, vissza kell utalni a megfelelő szintre, erről a 

panaszost értesíteni kell 

- A panaszt legalább a II. szinttől írásban kell foglalni. 

- Amennyiben a probléma megoldásához türelmi időre van szükség, meghatározott időtartam 

után (pl. 1 hónap) az érintettek közösen értékelik a beválást. 

- A panaszkezelés rendjét az érintettekkel ismertetni kell.  

- A panaszokkal kapcsolatos dokumentációt erre a célra kijelölt dossziéban kell tartani. 

- Az intézményvezető ellenőrzi a panaszkezelés folyamatát, összegzi a tapasztalatokat és 

értékeli a megvalósítást, ill. szükség esetén korrekciós javaslatot tesz és készít. 

 

A tevékenységek szintjei, lépései: 

 

II.1. A szülőkre vonatkozó panaszkezelési eljárási rend 

 

I. szint: A panaszos (saját vagy gyermeke képviseletében) a csoport óvodapedagógushoz 

fordul problémájával. 

- Az óvodapedagógus megvizsgálja a panasz jogosságát. Amennyiben nem jogos, tisztázza a 

panaszossal az ügyet; ha jogos, továbbviszi az érintettek felé. 



 

23 

 

- Jogos panasz esetén egyeztet az érintettekkel és a panaszossal; ha ez eredményes, akkor a 

probléma megnyugtatóan zárul. 

- Az óvodapedagógus tájékoztatja a vezetőt. 

Határidő: max. 10 munkanap 

Felelős: óvodapedagógus 

 

II. szint: Az óvodapedagógus továbbítja a panaszt az intézményvezető felé 

- A vezető egyeztet a panaszossal és az érintettel 

- Az egyeztetést, megállapodást írásban rögzítik, ha ez eredményes, akkor a probléma 

megnyugtatóan lezárul. 

Határidő: 15 munkanap 

Felelős: intézményvezető  

 

III. szint: A panaszos bejelenti, vagy a vezető továbbítja a panaszt az ÁMK igazgató és a 

fenntartó felé. 

- A vezető az ÁMK igazgató és a fenntartó bevonásával megvizsgálja a panaszt és közösen 

megoldási javaslatot tesznek a probléma kezelésére. 

- Fenntartói egyeztetés a panaszossal, a megállapodást írásban rögzítik. Ha ez eredményes, 

akkor a probléma megnyugtatóan zárul. 

Határidő: 30 nap 

Felelős: fenntartó 

 

IV. szint: A panaszos panaszát az oktatási ombudsman felé, az ügy végéig vitele után még a 

bírósági eljárás van hátra. Az lejárásokat jogszabály előírásokat határozzák meg. 

 

II.2. Alkalmazottakra vonatkozó panaszkezelési eljárási rend 

 

I. szint: A panaszos (dolgozó) problémájával a témakör felelőséhet fordul az alábbiak szerint

  

Gyermekekkel, szülőkkel kapcsolatos kérdések Vezető 

Neveléssel kapcsolatos kérdések Vezető 

Munkaügyi/munkajogi kérdések Közvetlen felelős, elrendelő 

Munkaszervezési kérdések Közvetlen felelős, elrendelő 

Egyéb kérdések Közvetlen felelős, elrendelő 

 

- A felelős megvizsgálja a panasz jogosságát. Amennyiben nem jogos, tisztázza a ügyet a 

panaszossal. Amennyiben jogos, továbbviszi az érintettek felé. 

- Jogos panasz esetén egyeztet az érintettekkel, a panaszossal. Ha ez eredményes, akkor a 

probléma megnyugtatóan lezárul. 

Határidő: 3 munkanap 

Felelős: közvetlen felettes 

 

II. szint: A témakör felelőse közvetíti írásba foglalt panaszt a területért felelős vezető felé. 

- Vezető egyeztet a panaszossal és az érintettekkel 

- Egyeztetést, megállapodást írásban rögzítik. Ha ez eredményes, akkor a probléma 

megnyugtatóan lezárul. 
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Határidő: 10 munkanap 

Felelős: vezető 

 

III. szint: A panaszos bejelenti, vagy a vezető továbbítja a panaszt az ÁMK igazgató és a 

fenntartó felé. 

- A vezető az ÁMK igazgató és a fenntartó bevonásával megvizsgálja a panaszt, közösen 

megoldási javaslatot tesznek a probléma kezelésére. 

- fenntartói egyeztetés a panaszossal, a megállapodást írásban rögzítik. Ha ez eredményes, 

akkor a probléma megnyugtatóan lezárul. 

Határidő: 30 munkanap  

Felelős: fenntartó 

 

IV. szint: A panaszos bejelenti panaszát az oktatási ombudsman felé, vagy bírósági keresettel 

él. Az eljárási jogszabályi előírások határozzák meg. 

 

Dokumentumok: 

 

Kapcsolódó dokumentumok: 

- SZMSZ 

- munkaköri leírások 

- házirend 

 

Elkészülő dokumentum(ok): 

 

- panaszgyűjtő dosszié: panasz leírása, megállapodás, feljegyzés, bírósági határozatok 

másolata 

 

II.3. A döntés lehetséges módozatai 

- a panasz elfogadása 

- a panasz részbeni elfogadása 

- a panasz elutasítása 

 

II.4. Jogorvoslati lehetőség: 

 

A panasz kivizsgálása és elutasítása esetén az óvoda írásban értesíti a panasztevőt arról, hogy 

panaszával milyen szervhez, hatósághoz fordulhat. 

 

 

 

II.5. A panasz nyilvántartása, dokumentálása: 

 

A panasszal kapcsolatos iratok megőrzésének ideje: 5 (öt) év 

 

Az iratokat iktatva a „Panaszkezelési” nyilvántartásban” kell vezetni, amely a következő 

adatokat tartalmazza: 

 

- A panasztétel időpontja, módja 

- A panasztevő neve 

- A panasz leírása, vagy a beadott írott panasz csatolása 

- A panaszt fogadó személy neve, beosztása 
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- A panasz kivizsgálásának módja, eredménye 

- Az intézkedés megnevezése 

- Az intézkedés végrehajtásáért felelős neve 

- A panasztevő tájékoztatásának módja, ideje 

- Az írásos tájékoztatás dokumentumának csatolása 

- Írásos panasz esetén a panasztevő nyilatkozata arról, hogy a tájékoztatást elfogadja, 

vagy nem fogadja el. 

- Ha a panasztevő nem fogadja el a tájékoztatást, a jegyzőkönyv utóirataként rögzíteni 

kell azt. 
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Panaszkezelési Nyilvántartó Lap 
Panasztétel időpontja: 

 

Panasztevő neve: 

Panasz leírása: 

 

Panasz fogadó 

neve:  Kivizsgálás módja:  

beosztása:  Kivizsgálás eredménye: 

Szükséges intézkedés: 

 

Végrehajtásért felelős neve: 

 

 

Panasztevő tájékoztatásának időpontja: 
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MEGISMERÉSI NYILATKOZAT 

  

 

Az „Panaszkezelési szabályzat”-ban foglaltakat megismertem. Tudomásul veszem, hogy 

az abban foglaltakat a munkavégzésem során köteles vagyok betartani.  

 

 

Név Beosztás Kelt Aláírás 
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Név Beosztás Kelt Aláírás 

    

    

    

    

    

    

    

 

      

 

                                                                            Ph.       

         ............................................. 

          óvodavezető 

 

 

 


