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1. Általános információk 

Az intézmény neve: 
„Tigris Kölyök” óvoda 

Az intézmény székhelye: 
1023.Budapest Levél u.6. 

Az intézmény feladatellátási helye: 
1023.Budapest Levél u.6. 

Az intézmény telefonszáma: 
061 31-68-296 

Az intézmény alapító szerve: 
„Tigris Kölyök” Alapfokú Oktatási és Szociális Ellátási Közhasznú Nonprofit Korlátólt Felelősségű Társaság 

Az intézmény vezetője: 
Matkovics Katalin 

Az intézményvezető telefonszáma 
061 31-68-296 

2. Az intézmény helye a köznevelési rendszerben, a nevelési év rendje 

Az óvodai nevelés szakasza, amely a gyermek hároméves korában kezdődik, és addig az időpontig tart, ameddig a 
gyermek a tankötelezettség teljesítését meg nem kezdi 

Az óvoda felveheti azt a gyermeket is, aki a harmadik életévét a felvételétől számított fél éven belül betölti. 

2013.01.01-től hatályba lépő jogszabály alapján 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. 

A tankötelezettség megkezdésének feltétele a gyermek iskolába lépéshez szükséges fejlettségének megléte, 
annak igazolása. A gyermek iskolába lépéshez szükséges fejlettségének jellemzőit az Óvodai nevelés országos 
alapprogramjának kiadásáról szóló kormányrendelet határozza meg. 

Az óvoda a tanköteles életkorba lépéskor a gyermek fejlettségével kapcsolatban 

a) amennyiben a gyermek elérte az iskolába lépéshez szükséges fejlettséget, ezt igazolja, 
b) dönt a hatodik életévét augusztus 31-ig betöltő gyermek óvodai nevelésben való további részvételéről, 
c) szakértői bizottsági vizsgálatot kezdeményez a gyermek iskolába lépéshez szükséges fejlettségének 
megállapítása céljából, ha 
ca) a gyermek iskolába lépéshez szükséges fejlettsége egyértelműen nem dönthető el a gyermek fejlődésének 
nyomon követéséről szóló óvodai dokumentumok alapján, 
cc) a szülő nem ért egyet az a) pont szerint kiállított óvodai igazolással vagy a b) pont szerinti döntéssel, vagy 
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d) szakértői bizottsági vizsgálatot kezdeményez a gyermek iskolába lépéshez szükséges fejlettségének 
megállapítása céljából annak eldöntésére, hogy az augusztus 31-ig a hetedik életévét betöltött gyermek 
részesülhet-e további óvodai nevelésben. 
 
A gyermeke iskolába lépéséhez szükséges fejlettségének megállapítása céljából a szülő is kezdeményezhet 
szakértői bizottsági vizsgálatot. 
 
Az iskola igazgatója a gyermek iskolába lépéshez szükséges fejlettségének megállapítása céljából a szakértői 
bizottság vizsgálatát kezdeményezheti, ha 
a) a szülő nem ért egyet a kiállított óvodai igazolással vagy döntéssel, és arról az iskola igazgatója tudomást 
szerez, feltéve hogy a kérdésben a szakértői bizottság korábban nem hozott döntést, 
b) szükséges a gyermek sajátos iskolai nevelésben-oktatásban való részvételéről dönteni és arra az óvoda 
javaslatot tesz, vagy a szülő kéri, és e kérdésben a szakértői bizottság korábban nem hozott döntést. 
 
Az óvodai nevelés a gyermek neveléséhez szükséges, a teljes óvodai életet magában foglaló foglalkozások 
keretében folyik, oly módon, hogy a teljes nyitva tartás ideje alatt a gyermekekkel minden csoportban 
óvodapedagógus foglalkozik, óvodapedagógusonként napi egy-egy, csoportonként összesen napi két óra átfedési 
idővel. 
 
A nevelési év minden év szeptember 1-től, a következő év augusztus 31.-ig, tartó időszak  

3. Az óvoda napi nyitva tartási rendje 

Az intézmény hétfőtől-péntekig az e tárgykörben kibocsátott és mindenkor hatályos fenntartói határozatnak 
megfelelően tart nyitva. 
 
Nyitva tartás: 07.30-17.30 ig. 

4. Nevelés nélküli munkanap 

Az óvodai nevelés nélküli munkanapok száma egy nevelési évben az öt napot nem haladhatja meg.  
Az óvodai nevelés nélküli munkanapon, - a szülő igénye esetén - az óvoda, ellátja a gyermek felügyeletét. 
Az óvoda a nevelés nélküli munkanapokról legalább hét nappal megelőzően a szülőket tájékoztatni kell. 
Nevelés nélküli munkanapon az intézmény ügyeleti ellátást biztosít, melyet előzetesen igényelni kell.  

5. A nyári zárva tartás rendje 

Az óvoda nyári zárva tartásáról legkésőbb február tizenötödikéig a szülőket tájékoztatni kell. 

A nyári zárva tartás időtartama alatt, a szülői igények figyelembevételével, az intézmény biztosítja a gyermekek 
óvodai ellátását. 

6. Az óvodai felvétel és átvétel eljárásrendje 

Az óvodai felvétel, átvétel jelentkezés alapján történik.  
 
A szülő gyermeke óvodai felvételét, átvételét bármikor kérheti, a gyermekek felvétele folyamatos. 
 

A fenntartó az óvodai beiratkozás idejéről, az erről való döntés és a jogorvoslat benyújtásának határidejéről 

közleményt vagy hirdetményt tesz közzé a helyben szokásos módon, a beiratkozás első határnapját megelőzően 

legalább harminc nappal. 
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A fenntartó által kijelölt beíratási napokon kívül eső időben, a szülő (gondviselő), az óvodában, az óvodavezetőnél 
igényelheti gyermeke óvodai felvételét 
 
Az óvodába a gyermek – a Köznevelési Törvényben foglalt kivétellel - harmadik életévének betöltése után vehető 
fel.  
 
A felvételről, átvételről az óvoda vezetője dönt. Ha a jelentkezők száma meghaladja a felvehető gyermekek számát, 
az óvodavezető bizottságot szervez, amely javaslatot tesz a felvételre. 
 
Az óvodába felvett gyermekek csoportba való beosztásáról a szülők és az óvodapedagógusok véleményének 
kikérése mellett az óvodavezető dönt. 
 
Az óvoda vezetője az óvodai felvételi, átvételi kérelem elbírálásáról, a döntést megalapozó indokolással, a 
fellebbezésre vonatkozó tájékoztatással értesíti a szülőt, továbbá az óvodai nevelésre kötelezett gyermek felvétele, 
átvétele esetén indokolás nélkül értesíti az előző óvoda vezetőjét is. 
 
Az intézmény a gyermekkel kapcsolatos döntéseit - jogszabályban meghatározott esetben és formában - írásban 
közli a szülővel. 
 
Az óvoda döntése, intézkedése vagy intézkedésének elmulasztása (a továbbiakban együtt: döntés) ellen a szülő - a 
közléstől, ennek hiányában a tudomására jutásától számított tizenöt napon belül - a gyermek érdekében eljárást 
indíthat 
 
A fenntartó jár el, és hoz másodfokú döntést 
a) a jogszabálysértésre hivatkozással benyújtott kérelem, továbbá 
b) az óvodai felvétellel és az óvodából való kizárással kapcsolatban érdeksérelemre hivatkozással benyújtott 
kérelem tekintetében. 
 
Az óvodába felvett gyermeket az óvoda nyilvántartja.  
 
Ha a gyermek óvodát változtat, további nyilvántartása az átadó óvoda értesítése alapján az átvevő óvoda feladata.  
 
Az óvoda törli az óvodába felvettek nyilvántartásából azt a napi négy órában óvodai nevelésre kötelezett 
gyermeket, aki az óvodakötelezettségét külföldön teljesíti, és erről a beiratkozás idejének utolsó határnapját követő 
tizenöt napon belül írásban értesíti a gyermek lakóhelye, annak hiányában tartózkodási helye szerint illetékes 
jegyzőt.  
 

Az óvoda vezetője értesíti a gyermek lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerint illetékes települési 

önkormányzat jegyzőjét, ha olyan gyermeket vett fel vagy vett át, akinek lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási 

helye nem a nevelési-oktatási intézmény felvételi körzetében van. 

7. Az óvodai beíratáshoz szükséges okmányok 

A gyermek személyazonosítására alkalmas, a gyermek nevére kiállított személyi azonosítót és lakcímet igazoló 
hatósági igazolvány 
 
A szülő személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolványa 
 
A gyermek születési anyakönyvi kivonata 
 
A gyermek oltási könyve 
 
A gyermek óvodaérettségét igazoló orvosi igazolás 
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8. Kötelező óvodai nevelés 

A gyermek az ötödik életévének betöltése évében kezdődő nevelési év első napjától legalább napi négy órát köteles 
óvodai nevelésben részt venni. 

9. Az óvodai jogviszony megszűnése 

Az óvodai elhelyezés a szülő kérelmére, másik óvodába történő átvétellel megszűnik. 
 
A gyermek óvodai jogviszonyának megszűnéséről az óvoda írásban értesíti a gyermek állandó lakóhelye, ennek 
hiányában tartózkodási helye szerint illetékes települési önkormányzat jegyzőjét. 
 

Ha az óvodai jogviszony megszűnik, a gyermek adatait a jogviszony megszűnésével egyidejűleg az óvoda 

nyilvántartásából törölni kell. 

10. Gyermekek nevelése az óvodában 

Az óvodában a napirendet úgy kell kialakítani, hogy a szülők gyermeküket az óvodai tevékenység zavarása nélkül 
behozhassák és hazavihessék. 

11. A gyermek érkezése és távozása 

A gyermek megérkezését és távozását minden esetben jelezni kell a gyermek nevelését ellátó óvodapedagógusnak. 
 
Abban az esetben, ha nem a szülő, gondviselő viszi haza a gyermekeket az óvodából, a gyermek, csak a szülő 
(gondviselő) írásbeli kérelme alapján adható ki. 
 
A szülő írásbeli kérelme szükséges ahhoz is, hogy a gyermek az óvodából egyedül mehessen haza. 
 
A gyermek érkezésekor és távozásakor a szülő, hozzátartozó a gyermek öltöztetéséhez szükséges helyiségeket 
rendeltetésszerűen használhatja. 
 
A nyitva tartási időn túl, az óvodában maradt gyermekek elhelyezése 
A szülő (gondviselő) köteles gyermekét az óvoda nyitva tartási idején belül, legkésőbb a zárás kezdetének 
időpontjáig elvinni. 
Az óvoda nyitvatartási idejét meghaladóan, - egy óra időtartamig, - a gyermek felügyeletét az óvodában 
óvodapedagógus és dajka együttesen biztosítja. 
Amennyiben a szülőt (gondviselőt) az óvoda dolgozója telefonon nem éri el és a szülő (gondviselő), bármilyen okból 
nem viszi el gyermekét, a gyermek felügyeletét biztosító óvodapedagógus, az illetékes Rendőrkapitányság ügyeletét 
értesíti. 

12. A gyermek joga az óvodában 

A gyermek 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 részesüljön a 
nevelési intézményben, biztonságban és egészséges környezetben neveljék és oktassák, óvodai életrendjét, 
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pihenőidő, szabadidő, testmozgás beépítésével, étkezési lehetőség biztosításával életkorának és fejlettségének 
megfelelően alakítsák ki, 
 
Személyiségi jogait, így különösen személyiségének szabad kibontakoztatásához való jogát, cselekvési 
szabadságát, családi élethez való jogát az intézmény tiszteletben tartsa, e jogának gyakorlása azonban nem 
korlátozhat másokat ugyanezen jogainak érvényesítésében, továbbá nem veszélyeztetheti a saját és társai, a 
nevelési intézmény alkalmazottai egészségét, testi épségét, valamint a művelődéshez való jog érvényesítéséhez 
szükséges feltételek megteremtését, fenntartását, 
 
Az állapotának, személyes adottságának megfelelő megkülönböztetett ellátásban - különleges gondozásban, 
rehabilitációs célú ellátásban - részesüljön, és életkorától függetlenül a pedagógiai szakszolgálat intézményéhez 
forduljon segítségért, 
 
Az oktatási jogok biztosához forduljon. 

13. A gyermekek jutalmazásának elveit és formái 

A gyermekek jutalmazásánál az egyenlő bánásmód elvének figyelembevételével járunk el. 

14. A gyermekek öltöztetése (ruházata) 

A gyermek öltöztetése, ruházatának biztosítása a szülők (gondviselők) feladata, oly módon, hogy az, az 
egészségügyi és kényelmi szempontoknak megfeleljen. 

15. A térítési díj, tandíj befizetésére, visszafizetésére vonatkozó 

rendelkezések 

A gyermekek napi háromszori étkezésének megszervezése, és biztosítása (szülői igénynek megfelelően) az óvoda 
feladata. 
Az étkezések: 

 tízórai 

 ebéd 

 uzsonna 

A térítési és étkezési térítési díjak befizetése minden hónapban az óvoda épületében az előzetesen kijelölt napon és 
helyen, a fenntartó által meghatározottak alapján és meghatározott időn belül az óvoda által meghatározott 
időpontban történik. 
 
A térítési és étkezési térítési díjakkal kapcsolatos észrevételeket az óvoda vezetőjével, vagy az általa megbízott 
személlyel lehet egyeztetni. 

16. Az étkezés módosítása 

Amennyiben a szülő (gondviselő), reggel 09-óráig – az óvodai „lemondó íven” írásban - jelzi módosítási szándékát 
(le- ill. megrendelést), a módosítás a következő munkanaptól, 09 óra utáni változtatás kérése esetén, a beírást követő 
munkanaptól lép életbe. 
 
A hiányzásból adódó túlfizetés az étkezési térítési díj befizetésének időpontjától függően a következő vagy az azt 
követő havi étkezési térítési díj befizetésekor kerül jóváírásra. 
 
A szülő (gondviselő) által be nem jelentett hiányzás esetén a térítési díj jóváírására nincs lehetőség. 
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17. Távollét az óvodából 

A beteg gyermek az orvos által meghatározott időszakban nem látogathatja az intézményt. 
 
Ha a pedagógus megítélése szerint a gyermek beteg, gondoskodik a többi gyermektől való elkülönítéséről, és a 
lehető legrövidebb időn belül értesíti a gyermek szüleit.  
 
Azt, hogy a gyermek, ismét egészséges és látogathatja a nevelési-oktatási intézményt, részt vehet a 
foglalkozásokon, orvosnak kell igazolnia.  
 
Az igazolásnak tartalmaznia kell a betegség miatt bekövetkezett távollét pontos időtartamát is.  
 
Ha a gyermek az óvodai foglalkozásról távol marad, mulasztását igazolnia kell.  
 
A mulasztást igazoltnak kell tekinteni, ha 
 
a) a szülő előzetesen bejelentette az óvodapedagógusnak, hogy gyermekét nem viszi el az óvodába, 
b) a szülő írásbeli kérelmére engedélyt kapott a távolmaradásra, 
c) a gyermek beteg volt, és azt igazolja, 
d) a gyermek hatósági intézkedés vagy egyéb alapos indok miatt nem tudott kötelezettségének eleget tenni. 
 
Ha a gyermek távolmaradását nem igazolják, a mulasztás igazolatlan.  
 
Ha a gyermek a közoktatási törvény 24. § (3) bekezdése alapján vesz részt óvodai nevelésben, és egy nevelési 
évben igazolatlanul tíz napnál többet mulaszt, továbbá az óvoda vezetője a gyermekvédelmi és gyámügyi feladat- 
és hatáskörök ellátásáról, valamint a gyámhatóság szervezetéről és illetékességéről szóló 331/2006. (XII. 23.) 
Korm. rendeletben foglaltakkal összhangban - óvodás gyermek esetében az annak tényleges tartózkodási helye 
szerint illetékes általános szabálysértési hatóságot és a jegyzőt értesíti.  
 
Az értesítést követően a gyermekjóléti szolgálat az óvoda bevonásával haladéktalanul intézkedési tervet készít, 
amelyben a mulasztás okának feltárására figyelemmel meghatározza a gyermek érdekeit szolgáló feladatokat 
 
A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. 
törvény 247. § c) pontja szerinti szabálysértési tényállás megvalósulásához szükséges mulasztás mértéke a 
közoktatási törvény 24. § (3) bekezdése alapján (A gyermek abban az évben, amelyben az ötödik életévét betölti, a 
nevelési év kezdő napjától napi négy órát köteles óvodai nevelésben részt venni.) óvodai nevelésben részt vevő 
gyermek esetén tizenegy nap. 

18. A gyermekek által az óvodába bevihető tárgyak 

A gyermekek a csoportot vezető óvodapedagógussal történő egyeztetést követően az óvodai pihenéshez, vagy 
játékhoz behozhatják játékukat, ha annak használata sem egészségügyi sem baleseti szempontból veszélyt nem 
jelent. 
 
A behozott tárgyak meglétéért, épségéért az óvoda felelősséget nem vállal.  
 
Balesetveszélyes, vagy tűzveszélyes tárgyakat, értéktárgyakat (ékszer stb a tagóvodába bevinni tilos! 
 
A gyermeknél lévő értéktárgyak (aranylánc, fülbevaló, karóra stb.) megőrzéséért (megrongálódás, eltűnés, stb.), vagy 
az ezek használata miatt bekövetkező balesetekért (sérülésekért) a tagóvoda semminemű felelősséget nem vállal. 
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19. A gyermekekre vonatkozó óvó-védő rendelkezések  

Amennyiben az óvodában jelentkezik a gyermeknél betegségre utaló tünet, a pedagógus értesíti a szülőt, aki köteles 
gyermeke mielőbbi orvosi ellátásáról gondoskodni.  
 
A gyermeknek gyógyszert és egyéb gyógyszertári készítményt az óvoda dolgozói nem adhatnak be, kivéve, ha a 
gyermek speciális ellátásra szorul (Pl. asztma, allergia, cukorbetegség). 
 
Ebben az esetben az szakorvosi igazolás mellett a szülő külön írásbeli kérelme alapján történhet a gyógyszerezés 
akként, hogy az óvodapedagógus csak címkével ellátott gyógyszeres dobozt, üveget, flakont stb. vehet át a szülőtől, 
mely címkén szerepelnie kell a gyermek nevének, adagolási útmutatónak, dátumnak és a szülő aláírásának. 
 
Az óvoda egész területén dohányozni tilos! 

20. A gyermekek fejlettségének értékelése 

Az óvoda az óvodás gyermekek fejlődését folyamatosan nyomon követi és írásban rögzíti. 
 
Az óvodás gyermek fejlődéséről a szülőt folyamatosan tájékoztatni kell. 
 
Ha a gyermeket nevelő óvodapedagógus a gyermek iskolába lépéshez szükséges fejlettségének elérése 
érdekében indokoltnak tartja, az óvoda vezetője tájékoztatja a szülőt az Nkt. 72. § (1) bekezdés a) pontjában foglalt 
kötelességekről, továbbá a kötelességek nem megfelelő teljesítéséből eredő következményekről, valamint az Nkt. 
72. § (4) bekezdésében foglalt jogokról. 
 
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 nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény  
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. A 
gyermek - ha nem cselekvőképtelen - tizennegyedik életévének betöltésétől a szülő ezt a jogát gyermekével 
közösen gyakorolhatja. 

(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)83 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.” 

 
Az óvoda a gyermek értelmi, beszéd-, hallás-, látás-, mozgásfejlődésének eredményét - szükség szerint, de 
legalább félévenként - rögzíti. Rögzíteni kell a gyermek fejlődését szolgáló intézkedéseket, megállapításokat, 
javaslatokat. 

http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1100190.TV&celpara=#lbj83param
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21. Szülők (gondviselők) jogai és kötelességei 

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 
b) biztosítsa gyermeke óvodai nevelésben való részvételét, továbbá tankötelezettségének teljesítését, 
c) tiszteletben tartsa az óvoda vezetői, pedagógusai, alkalmazottai emberi méltóságát és jogait, tiszteletet 
tanúsítson irántuk. 
 
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. 
 
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 
gyermekkel foglalkozó pedagógusok kezdeményezésére a nevelőtestület erre javaslatot tesz. Ha e 
kötelezettségének a szülő nem tesz eleget, a kormányhivatal kötelezi a szülőt kötelezettségének betartására. 

A szülő joga különösen, hogy 
a) megismerje a nevelési-oktatási intézmény házirendjét és 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 létrehozását, és annak munkájában, továbbá a szülői képviselők 
megválasztásában mint választó és mint megválasztható személy részt vegyen, 
d) írásbeli javaslatát az intézmény vezetője, a nevelőtestület, az óvodaszék, a pedagógus megvizsgálja, és arra a 
megkereséstől számított tizenöt napon belül az óvodaszéktől 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. 

22. Fogadó órák rendje 

Az óvodában dolgozó óvodapedagógusok a szülővel történt előre egyeztetett időpontban – nyitvatartási időn belül - 
bármikor, de legalább havonta egy alkalommal fogadóórát tartanak, kivételt képez, ha az adott hónapban az óvodai 
csoport, szülői értekezletet tart. A fogadóóra időpontját a szülők számára jól látható helyen ki kell függeszteni. 

23. Záró rendelkezések 

A házirend nyilvános, valamennyi szülő (érdekelt) a tagóvodában kijelölt helyen megtekintheti. 
Az óvodai beiratkozáskor a házirend egy példányát a szülő (gondviselő) részére át kell adni. 
A házirendet az intézmény vezetője jogszabályváltozás, vagy egyéb szükséges ok esetén felülvizsgálja. 
A házirend módosítása, főszabályként a nevelési év megkezdése előtt történhet. 
A házirend elfogadásakor, illetve annak módosításakor a Szülői Szervezetnek véleményezési joga van. 
 

Dátum: Budapest,2012. november 12. 
           
        intézményvezető 
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24. LEGITIMÁCIÓS ZÁRADÉK 

 
Az  irattárában 06/2006 .iktatási számú jegyzőkönyv található, mely igazolja, hogy a szülők megismerték és 
véleményezték a „Tigris Kölyök Óvoda  házirendjét. 
A jegyzőkönyvet a Szülői Szervezet nevében és felhatalmazása alapján írta alá   Bezegh Andrea a szülői szervezet 
elnöke. 
Kelt: Budapest, 2012. december.17. 

        
Szülői szervezet elnöke 
 
 

 
 
A „Tigris Kölyök” óvoda nevelőtestülete: 100 %-os arányban, a 2012. november 12. kelt nevelőtestületi határozata 
alapján, a „Tigris Kölyök” Óvoda  házirendjét elfogadta. 
 
Kelt: Budapest, 2013.január.03.  

 

intézményvezető 

PH. 
Az „Tigris Kölyök” óvoda házirendjét a „Tigris Kölyök” Nonprofit Közhasznú Kft. fenntartó. 01/2013. számú 
határozatával hagyta jóvá. 
Kihirdetés dátuma:2013.január 31. 
 
Kelt .Budapest 2013.január 11. 
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        ……………………………. 
         fenntartó 

    PH 
 

 
 


