
   
A Zombai Körzeti Óvoda házirendje egységes szerkezetben a 

tagóvodák, és az egységes óvoda-bölcsőde házirendjével 
 
OM azonosító:  202180 

 

  

1. A házirend az alábbi jogszabályok és szabályzatok felhasználásával 
készült: 

A házirend jogszabályi háttere 

• 2011. évi CXC. tv. a Nemzeti köznevelésről 

• 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 3.§, (5, 6, 7), 20.§  

• 229/2012.(VIII.28) 8.§, 49.§, 50.§, 53.§  

• 1992. évi XXXIII. tv. a Közalkalmazottak jogállásáról 

A házirend az óvodai SZMSZ melléklete. 

Az óvodai SZMSZ megtekinthető az óvodavezetői irodában. 

A házirend 1 példányát minden újonnan felvett gyermek szülőjének átadjuk, valamint a 
gyermeköltözőkben kifüggesztjük. 

 
2. Intézmény adatai: 

 
Az intézmény neve: 
 

ZOMBAI KÖRZETI ÓVODA 
7173 Zomba, Ady E. u. 22. 
74/433-105 
ovoda@zomba.hu 

 
OM azonosító:  202180 

 
Adószám:  158 09 087-2-17 

 
 
Fenntartó: 
 

ZOMBA KÖRZETI INTÉZMÉNYI TÁRSULÁS 
7173 Zomba, Fő tér 1. 
74/433-022 



ZOMBAI KÖRZETI ÓVODA 
7173 Zomba, Ady E. u. 22. 
74/433-105 
ovoda@zomba.hu 

Zombai Körzeti Óvoda : 70 fő 

Sajátos nevelési igényű gyermekek száma: 2 fő 

Az óvodai csoportok száma: 3 

Az óvoda alkalmazottainak száma: 9 fő 

 
 
A társulás tagóvodái: 
 
ZOMBAI KÖRZETI ÓVODA FELSŐNÁNAI TAGÓVODÁJA 
7175 Felsőnána, Rákóczi u.4. 
438-016              ovoda@felsonana.sulinet.hu 
 

Zombai Körzeti Óvoda Felsőnánai Tagóvoda: 25 fő 

Sajátos nevelési igényű gyermekek száma: 3 fő 

Az óvodai csoportok száma: 1 

Az óvoda alkalmazottainak száma: 3 fő 

 
 
ZOMBAI KÖRZETI ÓVODA KÉTYI TAGÓVODÁJA 
7174 Kéty,Rákóczi u.83.             ketyiovi@zomba.sulinet.hu 
 

 

Az óvoda gyermekvédelmi felelősének neve: Bálintné Marsai Edit 

  

 
 

 

 

II. A működés rendje - A tárgyi feltételekkel összefüggő szabályok 



 
1. Az óvodák nyitvatartása: hétfőtől-péntekig, naponta 630- 1630-ig tart nyitva. 

Óvodánk teljes nyitvatartása alatt óvodapedagógus foglalkozik a gyerekekkel. 

Reggel 630-730-ig és du.1600-1630-ig összevont csoportban történik a gyermekek óvodai 
nevelése. 

 
2. A nevelési év rendje 

A nevelési év szeptember1-től, augusztus 31.-ig tart. 

1. Június, július, augusztus hónapokban, nyári életrend szerint működünk, a 
mindenkori gyermeklétszámnak megfelelően, összevont csoportokkal. Ebben az 
időszakban az előzetes felmérés alapján, de minden gyermeket fogadunk.  

2. Óvodánk évente 4 hétre, a takarítási és felújítási munkák miatt zárva tart a 
fenntartó engedélye alapján.  A zárás időpontját minden év március végéig közzé 
tesszük, hogy a szülők szabadság munkahelyeik felé tudják igényelni. 

3. Az iskolai szünetek alatt, ha a gyermeklétszám lecsökken, összevont 
csoportokban biztosítjuk a gyermekek óvodai nevelését. 

4. Karácsony és szilveszter között óvodánk zárva tart. 

5. Óvodánk életét ünnepeink és hagyományaink gazdagítják (lásd. Nevelési 
Programunk). Ezen alkalmak a szülők felé nem nyitottak, kivéve a farsangot és az 
évzáró ünnepélyeket.  

6. Óvodánkban lehetővé tesszük, hogy a gyermekek az egyházi jogi személy által 
szervezett fakultatív hit- és vallásoktatásban vegyenek részt. A fakultatív hit- és 
vallásoktatást az egyházi jogi személy a szülők igényei alapján, az óvodai 
életrendet figyelembe véve, a foglalkozásoktól elkülönítve szervezheti.  

A nevelési év rendjét minden évben az óvoda munkatervében határozzuk meg, 
melyet a szülőkkel ismertetünk az első szülői értekezleten. 

  

3. Az óvodába érkezés  

Nevelési Programunk alapján csoportjaink napirendje életkoronként változó. Az óvodába 
érkezés időpontja ennek függvényében történjen legkésőbb 830 óráig. Az ettől eltérő 
időpontban való érkezést az óvónővel egyeztetni kell. 

Óvodába lépéskor, a szülőknek írásban kell jelezniük, hogy a gyermek milyen módon jön 
óvodába, az ebben történt változást év közben is kötelesek bejelenteni 

A gyermek kíséret nélkül csak abban az esetben jöhet óvodába, ill. mehet onnan 
haza, ha a szülő aláírásával igazolja, hogy ez, az ő kívánságára és felelősségére 
történik. A gyermek hazabocsátásakor, ha az óvodapedagógus a gyermeket a 
szülőnek átadta, a továbbiakban nem tartozik érte felelősséggel. 



• Válás, családi megegyezés, hivatalos papírok hiányában nem áll módunkban 
bármelyik szülőtől megtagadni gyermekük hazavitelét. 

 
 
4. A szülők és más felnőttek intézményben tartózkodásának rendje 

• A szülő a gyermek óvónőjével előre egyeztetett időpontban, bármikor 
személyesen tájékozódhat a csoportban folyó nevelésről. 

• A dolgozókon kívüli személyek, az óvoda vezetőjének engedélyével 
tartózkodhatnak az óvodában (leendő szülők, dolgozók hozzátartozói, árusok 
stb.). 

 
5. A foglalkozások rendje 

Az óvodai nevelés a gyermekek neveléséhez szükséges, teljes óvodai életet magába 
foglaló foglalkozások keretében történik. 

A gyermekekkel az óvoda teljes nyitva tartása alatt óvodapedagógus foglalkozik. Kérjük 
a kedves szülőket, hogy se a gyermekkel kapcsolatos, se magánjellegű beszélgetésre az 
óvónőt, munkája közben hosszabb időre ne vonják el a gyermekcsoporttól. 

 

III. A működés rendje - A gyermekekkel összefüggő szabályok 

  

1. Az étkezési térítési díj befizetésének szabályozása a visszafizetésre 
vonatkozó rendelkezések 

Az étkezési térítési díj napi háromszori étkezést foglal magába. A tízórai 800 és 900 óra 
között folyamatosan, az ebéd 1130- 1230 között, az uzsonna 1500 és 1530 között, 
korosztályonként változóan történik.  

• Az étkezési térítési díjat az intézmény által adott csekken kell befizetni.  

• Minden nap 8.30 óráig kell bejelenteni a hiányzást és kérni az étkezés 
lemondását.  

• Az óvoda a napi hiányzásokat a felvételi és mulasztási naplóban nyilvántartja.  

• A reggel 900 óráig írásban vagy telefonon jelzett bejelentést a következő naptól 
tudjuk érvényesíteni. A gyermekek hiányzása után az étkezés biztosítása 
érdekében a visszaérkezést is jelezni kell. 

• A hiányzás és a hiányzás utáni óvodába járás bejelentése az ingyenesen étkező 
gyermekek szüleinek is kötelessége, hiszen az ő ebédjüket is meg kell 
rendelnünk, ill. le kell mondanunk. 

• A gyermekek által fogyasztott élelmiszerekből az óvoda 48 órán át ételmintát 
köteles megőrizni. Kivétel: korán étkező gyermekek otthonról hozott reggelije, 



születés és névnapi kínálás, kirándulások alkalmával kiegészítő tízórai ás az egész 
csoport számára szolgáló, kiegészítő gyümölcs és zöldség.  

  

2. A szociális támogatás megállapításának elvei, szabályai 

• A család anyagi helyzetétől függően a szülők kérésére és az óvodapedagógus 
támogató javaslatára, rászorultságtól függően ingyenes, vagy kedvezményes 
étkezésben részesülhet a gyermek. 

• Ebben a kedvezménybe csak a pécsi lakosok gyermekei részesülhetnek 

• A kedvezmény odaítéléséről az óvoda vezetője dönt a szülő kérelmére, indokai 
alapján, a nevelőtestület és a gyermekvédelmi felelős javaslatát figyelembe véve.  

• A kedvezmény lehet folyamatos, részleges, alkalomszerű. 

• A három és több gyermekes család gyermeke és a tartósan beteg gyermek 50%-
os térítési díjkedvezményre jogosult. 

  

3. Ingyenes étkeztetéssel összefüggő rendelkezések  

• A gyermekvédelmi támogatásban részesülő családok gyermekei az óvodában 
ingyenes étkezésre jogosultak. 

• Ennek igénybevételéhez, minden nevelési év elején egy, a szülő által kitöltött és 
aláírt nyilatkozatot, valamint a jogosultságot igazoló határozatot kell benyújtani. 

A kedvezmények igénybevételével kapcsolatos tudnivalókról a szülő felvilágosítást 
kaphat, gyermeke óvónőjétől, vagy az óvoda gyermekvédelmi felelősétől. 

 
4. Óvodai felvétel rendje (beiratkozásnál személyi azonosítás, adatváltozás 
bejelentése),  

más intézményekből való átvétel rendje 

Az óvodai felvétel jelentkezés alapján történik: 

• Az óvodai beíratás az önkormányzat által meghatározott időben történik évi egy 
alkalommal. 

• Az újonnan érkező gyermekeket, férőhelyünktől függően, a nevelési évben 
folyamatosan fogadjuk. 

• A beiratkozáshoz szükséges dokumentumok: 

-a gyermek születési anyakönyvi kivonata 

-lakcímkártyájája 



- TAJ kártyája 

- a szülő személyazonosítója 

-más óvodából átiratkozó 5. életévét betöltött gyermek esetében, az előző 
óvoda által kitöltött, „Értesítés óvodaváltoztatásról” c. igazolás szükséges. 

 
Csoportba osztás elvei 

Az óvodai felvételről az óvoda vezetője dönt: 

• A gyermekek csoportba történő beosztásánál figyelembe veszi a szülők és az 
óvodapedagógusok véleményét. 

• A gyermekek felvételét az óvodavezető csak helyhiány miatt tagadhatja meg, 
vagy indokolt esetben megfelelő szakvélemény alapján irányíthatja más 
intézménybe. 

Óvodába a 3. életévét betöltött, ágy és szobatiszta gyermek vehető fel és óvodai 
nevelésben az iskolába járáshoz szükséges fejlettség megszerzéséig részesülhet.  

• Iskolába léphet legkorábban a gyermek, abban a naptári évben, amikor a hatodik 
életévét betöltötte. Óvodában maradhat legkésőbb annak a nevelési évnek a 
végéig, amelyben a hetedik életévét augusztus 31.-után tölti be, de ehhez a 
Nevelési Tanácsadó vagy a Szakértői és Rehabilitációs Bizottság szakvéleménye 
és a nevelőtestület egyetértése is szükséges. 

A sajátos nevelési igényű gyermekek felvétele a Szakértői és Rehabilitációs 
Bizottság javaslatára, óvodánk kijelölése alapján történik. 

• A gyermek attól a nevelési évtől kezdve, amelyben az 5-ik életévét betölti 
legalább napi 4 órát köteles óvodai nevelésben részt venni. 

  

5. Egészség és testi épség védelmével összefüggő rendelkezések, a szülők 
tájékoztatása és a véleménynyilvánítás szabályozása  

• Beteg lábadozó, gyógyszert szedő gyermek nem jöhet óvodába, saját gyógyulása 
és a többi gyermek egészségének megőrzése érdekében. 

• Az óvodában megbetegedett gyermekük hazaviteléről az óvónő értesítése után, a 
szülőknek kell gondoskodniuk. Az óvodában a gyermekeknek gyógyszert nem 
adhatunk be, kivéve tartós betegség esetén (allergia, asztma, diabétesz, 
szívbetegség, epilepszia stb.) 

 
A szülők tájékoztatása a rendszeres orvosi vizsgálatokról 

• Minden óvodás gyermek belgyógyászati és fogászati vizsgálaton vesz részt, 
melyet az óvoda orvosa és fogorvosa lát el. 



• A középsősök és nagycsoportosok szemészeti és hallásvizsgálaton vesznek részt. 
A vizsgálatokról, majd azok eredményéről tájékoztatjuk a szülőket. 

• Ha a szűrővizsgálatokból kiderül, hogy a gyermeknek további vizsgálatokra van 
szüksége, az orvos szakrendelésre utalja, de az ott való megjelenésről már a 
szülőnek kell gondoskodnia. 

Abban az esetben, ha a szülő ezt a szolgáltatást nem kívánja igénybe venni, mert egyéni 
módon szeretné megoldani, vagy a kezelésnek előzményei vannak, kérjük, hogy erről 
tájékoztassák a csoport óvónőit. 

  

6. Védő óvó előírások, bombariadó esetén szükséges intézkedések 

Védő óvó előírások 

• A gyermekbalesetek megelőzése érdekében az óvodapedagógusok a gyermekeket 
életkoruknak megfelelő balesetvédelmi oktatásban részesítik. A veszélyforrásokra 
minden esetben felhívjuk gyermekeink figyelmét, ha az óvoda épületét elhagyjuk. 
A gyerekeknek kirándulásokat, tanulmányi sétákat stb. a szülők beleegyezésével, 
kérésükre szervezünk. Minden alkalommal írásbeli nyilatkozatot kérünk arról, 
hogy engedélyezik gyermekük részvételét az óvodán kívüli programokon. 

• Az ANK, óvodánk által látogatott intézményeiben az ott kialakított házirendet kell 
figyelembe venni. 

• Fokozott figyelmet fordítunk a gyermekek védelmére balesetmentes, gondozott, 
biztonságot nyújtó óvodai környezetére, a testi, lelki egészségük biztosítására. 

• Baleset esetén a gyermek ellátása az elsődleges feladatunk. Ha szükséges azonnal 
orvosi segítséget kérünk és értesítjük a szülőket.  

• Az óvodába szúró, vágóeszközt, tűzszerszámot, valamint egyéb balesetveszélyes 
tárgyat, játékot behozni tilos! A szülő, naponta köteles meggyőződni arról, hogy 
gyermeke nem hozott-e otthonról magával ilyen tárgyakat. 

A bombariadó szabályozása az óvoda SZMSZ-ben található. A riasztás esetén szükséges 
tennivalók, a telefonok mellett kifüggesztve elolvasható. 

  

7. Dohányzás szabályozása 

Az óvoda nem dohányzó intézmény, ezért kérjük a szülőket, hogy az óvoda egész 
területén (épület, udvar) a dohányzási tilalmat betartani szíveskedjenek. 

  

8. Vagyonvédelemre, kártérítésre vonatkozó szabályok, a behozott eszközök, 
ruházat  

elhelyezése, őrzése 



• A gyermekek óvodai jellel ellátott felszerelésének (ruha, cipő, kabát stb) 
elhelyezése, a csoportok öltözőjében biztosított. 

• Az óvodába behozott ékszerekért, játékokért felelősséget nem vállalunk. 

• Gyermekeinket arra neveljük, hogy az óvoda eszközeit, berendezéseit, óvják, ezt 
a szülőktől is elvárjuk 

  

9. Az óvodába járással kapcsolatos kötelezettségek 

• Betegségből felgyógyult, vagy az óvodából betegség gyanújával hazaadott 
gyermeket orvosi igazolással fogadunk vissza. 

Az orvosi igazolás bemutatása az ÁNTSZ előírása szerint kötelező 

• Ha a gyermek nem betegség miatt hiányzik, a szülőnek írásban igazolnia kell azt. 

• Ha az 5. életévét betöltött gyermek 7 napot igazolatlanul hiányzik, és az 
óvodavezető írásbeli felszólítása ellenére sem jelenik meg az óvodában, erről 
értesítenünk kell az önkormányzat jegyzőjét, aki eljárást kezdeményez a 
mulasztásért felelős szülő ellen. 

 
 
10. Magatartással kapcsolatos elvárások 

• Óvodásainkat arra neveljük, hogy tanulják meg tisztelni a felnőtteket. 

• Fogadják el a másságot, szeressék társaikat. 

• Tudjanak alkalmazkodni és legyenek képesek kifejezni magukat. 

• Konfliktusaikat ne durvasággal, erőszakkal, árulkodással oldják meg. Kérjék 
óvodapedagógusuk segítségét konfliktusaik megoldásához. 

• Törekvéseink sikeressége érdekben elvárjuk a szülőktől, hogy otthon is ezeket az 
elveket erősítsék gyermekeikben. 

  

11. A szülők jogai és kötelességei 

Szülői jogok 

• Biztosítjuk annak lehetőségét, hogy a szülők megismerjék óvodánk Nevelési 
Programját, Házirendjét, illetve, tájékoztatást kapjanak az abban foglaltakról. 

• Részletes és érdemi tájékoztatást kapjanak gyermekük fejlődéséről, 
magaviseletéről. Gyermekük neveléséhez, ha igénylik a segítséget, tanácsot 
adunk.  



A szülők, előre bejelentett igény alapján részesei lehetnek az óvodai 
nevelőmunkának, illetve betekintést nyerhetnek abba. Az óvodavezető és 
óvodapedagógusok hozzájárulásával részt vehet az óvodai foglalkozásokon. 

• A szülők joga, hogy Szülői Szervezetet működtessenek, amely: 

Figyelemmel kíséri a gyermeki jogok érvényesülését, a pedagógiai munka  

eredményességét. 

A gyermekek nagyobb csoportját érintő (egy óvodai csoport) bármely 
kérdésről tájékoztatást kérhet az óvoda vezetőjétől az e kérdéskörbe tartozó 
ügyek tárgyalásakor. 

 
A szülő kötelessége, hogy: 

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

• Biztosítsa az öt éves gyermek óvodába járását. 

• Rendszeres kapcsolatot tartson a gyermekével foglalkozó pedagógusokkal. 

• Tiszteletben tartsa az óvoda alkalmazottainak emberi méltóságát. 

 
 
A szülőkkel való kapcsolattartás fórumai 

A szülőknek lehetőségük van arra, hogy az óvodában folyó nevelőmunka kialakításában a 
megfelelő fórumokon aktívan részt vegyenek, ötleteikkel segítsék elő a közös 
gondolkodást. 

A szülőkkel való kapcsolattartás fórumai: 

szülői értekezletek, fogadóórák, családlátogatás 

nyílt napok, munkadélutánok 

közös rendezvények 

az óvónővel történő rövid, esetenkénti megbeszélés 

Szülők Akadémiája 

Szülői Szervezet 

A fenti fórumokat minden nevelési év elején a szülőkkel történő egyeztetés alapján, 
korcsoportonként változó módon szervezzük. A megvalósulás időpontjáról az öltözőkben 
elhelyezett információs táblán tájékoztatjuk a szülőket. 

 



IV. A gyermekek jogai 

 
Az óvodás gyermekeknek joguk van arra, hogy: 

• Biztonságos és egészséges környezetben nevelkedhessenek. 

• Óvodai életrendjüket, pihenőidő, szabadidő, testmozgás beépítésével, sportolási, 
étkezési lehetőség biztosításával, életkoruknak és fejlettségüknek megfelelően 
alakítsuk ki. Óvodánkban mindezt a gyermekek életkorának, a Nevelési 
Programunk fejlesztési tartalmainak megfelelő napirenddel biztosítjuk 

• Családjuk anyagi helyzetétől függően, kérelemre ingyenes vagy kedvezményes 
étkezésben részesülhessenek. 

Kiegészítés az egységes óvoda-bölcsőde házirendjéhez, a 3 év alatti 

gyermekek részére 

1. Az óvoda-bölcsődei csoportban az óvoda nyitvatartásával megegyezően 

naponta reggel 630 órától fogadja az érkező gyermekeket. A gyermekek egy 

nap négy alkalommal étkeznek . A reggeli 8 órától 830-ig tart, a később 

érkező gyermekeket kérjük otthon reggeliztessék meg. A gyermek 

hazavitelére délután 1630-ig van óráig van lehetőség.  

2. A gyermeket csak a szülő vagy az általa írásban megbízott személy viheti el.  

A 3 éves kor alatti gyermek busszal csak szülői felügyelettel utazhat.  

3. Az öltözőben minden gyermeknek külön, jellel ellátott szekrénye van a ruhák 

tárolására. Kérjük, hogy csak a legszükségesebb dolgokat tárolják a 

szekrényben, mert az intézményben hagyott, illetve a gyermeken lévő vagy 

hozott tárgyakért felelősséget vállalni nem tudunk. 

4. A csoportszoba, fürdőszoba, gyermeköltözők tisztaságának megőrzése 

érdekében kérjük a gyermekek számára biztosítsanak váltócipőt és 

váltóruhát, amelyeket a gyermek jelével jelöljék. Kérjük, hogy a 

gyermeköltözőben ne adjanak gyermeküknek élelmiszert, italt.  

5. A dohányzás az intézmény egész területén TILOS!  

6. Az intézményben csak egészséges gyermek hozható. A közösség egészsége 

érdekében lázas, (37,5 Co és ennél magasabb hőmérsékletű) antibiotikumot 

szedő vagy fertőzésre gyanús gyermek az intézményt  nem látogathatja.  A 

gyermek gyógyszer és ételérzékenységéről kérjük a szülőt, hogy 

tájékoztassa a gondozónőt, a kivizsgálás eredményét, a szakorvosi 

véleményt kérjük bemutatni.  

7. Abban az esetben, ha a gyermek napközben megbetegszik a bölcsődében, a 

gondozónő értesíti a szülőt, illetve hozzátartozót. Ehhez feltétlenül 

szükséges a pontos cím és telefonszám. Kérjük, hogy ilyen esetben minél 

előbb gondoskodjanak a gyermek hazaviteléről, illetve orvosi ellátásáról, 



ezzel is növelve a mielőbbi gyógyulás esélyeit. A háziorvos kitiltó és 

vizsgálatokra vonatkozó utasításait kérjük betartani!  

8. Ha a szülő gyermekét betegség vagy más ok miatt nem hozza, a 

távolmaradás okát 24 órán belül közölje a gondozónővel. A befizetett 

étkezési térítési díjat, a bejelentést követő naptól tudjuk jóváírni. 

Betegség után orvosi igazolással várjuk vissza a gyermeket, minden más 

jellegű távollétet a szülő igazolhat.  

9. A család és az intézmény kapcsolatának erősítésére lehetőséget biztosítunk 

a szülővel történő fokozatos beszoktatáson túl a gondozónő és szülő napi 

találkozásaira, az üzenőfüzeten keresztül történő információcserére, szülői 

értekezletre, kiscsoportos beszélgetésekre. Módot adunk a családoknak a 

csoport életébe való betekintésre is. Kérjük, hogy látogatásuk időpontját a 

gyermekük gondozónőjével előre egyeztessék.  

10. Szülői értekezletet évi két alkalommal tartunk. Ezek összevont formában 

kezdődnek, amelyen az óvoda vezetője az egész intézményegységet érintő 

tudnivalókról számol be. Ezt követően az adott gyermekcsoportra vonatkozó 

aktuális események megvitatása a szülő-gondozónői megbeszélésen történik. 

11. Az üzenőfüzetbe történő bejegyzéseiket szívesen vesszük akár a gyermek 

egészségi állapotára, akár fejlődésére vagy otthoni eseményekre 

vonatkoznak.  

12. Kérjük, hogy az étkezési térítési díjat az intézmény által kiadott csekken 

pontosan fizessék be! Fizetési és egyéb gondjaik esetén keressék az óvoda 

vezetőjét, vagy az intézmény gyermekvédelmi felelősét, aki felvilágosítással 

és segítőkészséggel áll szíves rendelkezésükre.   

13. Az intézményünkbe való beiratkozással, a házirend rendelkezéseinek 

betartására is kötelezettséget vállal a szülő! 

14. A szülők jogai és kötelességei azonos az óvoda házirendjében foglaltakkal. 

15. A gyermekek jogai azonos az óvoda házirendjében foglaltakkal.  

 

 

 

Zomba, 2012.szeptember                                               Pál Gyuláné 

         óvodavezető 

 
 
 



 

V. Záró rendelkezések, legitimáció 

Elfogadás: A nevelőtestület az óvoda házirendjét elfogadta: 2005. szeptember 1-én. 

A Szülői Szervezet véleményezte: 2005. november. 24-én. 

A házirend hatálya: 2006. január 1-től visszavonásig érvényes. 

 
Felülvizsgálata: évente 

 
Nyilvánosságra hozatal:  

A házirend 1 példányát minden újonnan felvett gyermek szülőjének átadjuk, valamint a 
gyermeköltözőkben kifüggesztjük. 

 


