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BEVEZETŐ

Legfőbb célunk, hogy a gyermekek óvodáinkban derűs, harmonikus és családias
légkörben nevelkedjenek, mindehhez nélkülözhetetlen a családok és az óvoda
mindennapi nyitott együttműködése.
Számunkra fontos, hogy a gyermekek szívesen jöjjenek hozzánk, és otthon érezzék magukat
abban a jól működő nevelési rendszerben, melyet kialakítottunk.

Nyugalom, biztonság és egyéni bánásmód, a legfontosabb dolgok, amit nyújtani
kívánunk. Segíteni kívánjuk az óvoda és a család együttműködését, így biztosítható a derűs és
nyugodt óvodai légkör.
„ A dolgok értelme nem önmagukban rejlik,
hanem abban, ahogy viszonyulunk hozzájuk.”
( Antoin de Saint – Exupery )

Kedves Szülők!
A HÁZIREND gyermekeink biztonságos fejlődését szolgálja, az Ő érdekükben készült
el, ezért kérjük, hogy a benne foglaltakat figyelmesen olvassák el és tartsák be.
Megtisztelő javaslataikat, észrevételeiket szívesen fogadjuk!
A család és az óvoda közös nevelési elvei:
Az óvodába járó gyermeket arra neveljük, hogy tanulják meg tisztelni a felnőtteket, szeressék
és fogadják el pajtásaik egyéniségét, másságát, tudják kifejezni magukat, de legyenek képesek
alkalmazkodni is. Az esetleges konfliktusokat ne durvasággal, erőszakossággal, árulkodással
oldják meg.
E törekvésünk sikerének 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 Ön gyermekét is érte esetleg sérelem.
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Ezen házirend:


A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény



1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról



a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények
névhasználatáról szóló 20/2012. (VII.31.) EMMI rendelet



az intézmény Alapító Okirata



az intézmény Szervezeti és Működési Szabályzata



az intézmény Pedagógiai Programja



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



328/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet rendelkezései alapján készült.

A házirendet


az óvoda megbízott vezetője készíti el



a nevelőtestület fogadja el, a házirend elfogadásakor, illetve módosításakor a szülői
közösség véleményezési jogot gyakorol



a házirend a fenntartó egyetértésével válik érvényessé, amennyiben a házirend olyan
rendelkezéseket tartalmaz, amely a fenntartóra többletkötelezettséget hárít



az óvoda megbízott vezetője hagyja jóvá

A házirend hatálya
A házirend személyi hatálya kiterjed:
Az óvoda minden pedagógusára, illetve valamennyi alkalmazottjára, az intézményben munkát
ellátó alkalmazottakra.
Az intézménybe járó óvodás gyermekekre, szüleikre és a látogatókra vonatkozik.
A házirend időbeli hatálya:
A gyermekek és szüleik vonatkozásában az intézményi gyermeki jogviszony kezdetekor
keletkezik és az intézményi gyermeki jogviszony megszűnéséig tart.
Kiterjed a teljes nevelési évre.
A házirend területi hatálya:
A házirend előírásai az intézmény egész területén érvényesek, továbbá kiterjednek az
intézmény szervezésében, a pedagógiai program megvalósításához kapcsolódó, óvoda
épületén kívüli rendezvényekre, programokra, az oda-vissza való közlekedésre is.
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A Házirend a Hevesvezekényi Gyermeksziget Óvoda nevelőtestületének elfogadásával válik
érvényessé és lép hatályba. A Házirend jogforrás, melynek megsértése jogsértés.
A házirend nyilvánosságra hozatala:
Szülői értekezleteken hozzák nyilvánosságra, majd a megismerhetőség folyamatos biztosítása
céljából hivatalos dokumentáció részeként elhelyezésre kerül az irodában, valamint a hirdető
táblákon.
Általános információk
Az óvoda neve: Hevesvezekényi Gyermeksziget Óvoda
Az óvoda címe: 3383 Hevesvezekény, Fő út 62.
Telefon: 36/ 495-099
Az óvoda fenntartója: Hevesvezekényi Községi Önkormányzat
Az intézmény vezetőjének neve: Kovácsné Petrovics Andrea
Nevelési év: Oktatási miniszter rendelete alapján, 2018. szeptember 1.-2019. augusztus 31.
Nyitva tartás: 700-1700

Az óvodára vonatkozó szabályozás
Óvodánk nevelő intézmény, s mint ilyen elsődleges feladatunk a gyermeki személyiség
kibontakoztatására, nevelésére, fejlesztésére törekszik.
Programunk legfontosabb feladata: biztonságot nyújtó, családias légkör megteremtésével
olyan lehetőségek biztosítása, amely elősegíti az egyéni képességek kibontakozását, előtérbe
helyezve a gyermek testi, lelki fejlődését.
Legfontosabb elvünk a felnőtt- gyermek kapcsolatban:
„Tisztellek Téged, fontos vagy nekem, csakis Rád figyelek és segítek Neked, ha
szükséged van a segítségemre”
Az óvoda három éves kortól a tankötelezettség kezdetéig nevelő intézmény.
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Az óvodai nevelés a teljes óvodai életet magába foglaló játék, játékos tanulási folyamatok
keretében folyik.
Óvodai felvétel, átvétel óvodai jogviszony létesítésének rendje:
Az óvoda a gyermek hároméves korától a tankötelezettség kezdetéig nevelő intézmény.
Az óvodai beiratkozásra (következő nevelési évre) a fenntartó által meghatározott időpontban
a tárgyév április 20-a és május 20-a között kerül sor.
Az óvodai felvétel jelentkezés alapján történik, melynek idejéről a felvételi jelentkezést
megelőzően harminc nappal, hirdetmény formájában tájékoztatjuk a szülőket.
A gyermek felvétele vagy átvétele más óvodából jelentkezés alapján folyamatosan történhet a
nevelési év közben az üres férőhelyek függvényében.
Az óvoda köteles felvenni azt a gyermeket, aki életvitelszerűen az óvoda körzetében lakik
(kötelező felvételt biztosító óvoda). Életvitelszerű ott lakásnak minősül, ha a gyermek a
kötelező felvételt biztosító óvoda körzetében található ingatlant otthonául használja és az
ilyen ingatlan a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásában a gyermek
lakóhelyeként vagy tartózkodási helyeként az óvodai beiratkozás első határnapját megelőző
három hónapnál régebb óta szerepel.

Óvodakötelezettség:
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény értelmében, a gyermek abban az
évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő
napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson köteles részt venni.
A jegyző a szülő kérelmére és az óvodavezető, valamint a védőnő egyetértésével, a gyermek
jogos érdekét szem előtt tartva, az ötödik életév betöltéséig felmentést adhat a kötelező óvodai
nevelésben való részvétel alól, ha a gyermek családi körülményei, képességeinek
kibontakoztatása, sajátos helyzete indokolja.
Az óvoda felveheti azt a körzetében lakó gyermeket is, aki a harmadik életévét a felvételtől
számított fél éven belül betölti, feltéve, hogy minden, a kerületben lakóhellyel, ennek
hiányában tartózkodási hellyel rendelkező hároméves és annál idősebb gyermek óvodai
felvételi kérelme teljesíthető.
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Az óvodai beiratkozáskor be kell mutatni:


a gyermek nevére kiállított személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági
igazolványt, (személyi azonosító hiányában a gyermek születési anyakönyvi
kivonatát)



a szülő személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolványát,



a nem magyar állampolgárságú gyermek esetében igazolni kell a Magyarország
területén való tartózkodásra jogosító engedély másolatát.

A felvételről, átvételről az óvoda megbízott vezetője dönt.
Ha jelentkezők száma meghaladja a felvehető gyermekek számát abban az esetben felvételi
bizottságot kell alakítani a törvényben leírtak szerint. A bizottság úgy tesz javaslatot, hogy
megvizsgálja az összes jelentkező gyermek helyzetét.
A gyermekek szüleit az óvoda vezetője értesíti a felvételről döntés, elutasításról határozat
formátumban a jogszabályi előírások betartásával.
Az a gyermek, aki az ötödik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától napi négy órát
köteles az óvodai nevelésben részt venni. Amennyiben a gyermek óvodakötelezettségét
külföldön teljesíti a szülő köteles írásban értesíteni a gyermek lakóhelye szerint illetékes
jegyzőt.
A gyermek utoljára abban az évben kezdhet óvodai nevelési évet, amelyben betölti a hetedik
életévét - Szakértői Bizottság és az óvoda nevelőtestületének befogadó egyetértésével.
Igénybevételének feltételei ezen kívül még:


egészséges testi állapot, orvosi vizsgálat igazolása



a kedvezmények igénylésének jogosultságát igazoló dokumentumok



az étkezési térítési díj befizetése.

Sajátos nevelési igényű, óvodáskorú gyermek esetében, óvodába lépéskor a gyermeknek
rendelkeznie kell és az óvoda rendelkezésére kell bocsátania a következő dokumentumokat:


orvosi diagnózist, vagy a vizsgálat folyamatáról szóló igazolásokat



megelőző pszichológiai, gyógypedagógiai véleményeket, vizsgálati eredményeket



szükséges gyógyszerekről szóló orvosi igazolást



szakértői véleményt

Óvodai átvétel:
Az óvodai átvételről az óvoda vezetője dönt.
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Az óvoda köteles átvenni azt a gyermeket, aki a törvény szerint köteles óvodába járni, ha
életvitelszerűen az óvoda a körzetében lakik, illetve a hátrányos helyzetű, illetve azt a
gyermeket, aki a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvény alapján
jogosult napközbeni ellátásra.

Óvodai elhelyezés megszűnése
Megszűnik az óvodai jogviszony:


ha a szülő írásban bejelenti, hogy gyermeke kimarad, a bejelentésben megjelölt napon
(a szülő köteles ezt a tényt írásban a óvodavezetővel közölni)



ha a gyermeket másik óvoda átvette - az átvétel napján



ha a gyermek a jogszabályban meghatározottnál igazolatlanul (10 nap) – kivéve
óvodaköteles és hátrányos helyzetű gyermek esetében - többet van távol az óvodai
foglalkozásokról, miután a szülőt legalább kettő alkalommal írásban figyelmeztette az
óvoda vezetője az igazolatlan mulasztás következményeire



ha a gyermeket az iskola felvette – a nevelési év utolsó napján



ha a Szakértői Bizottság a gyermek áthelyezéséről döntött

A gyermek távolmaradásának, mulasztásának, késésének igazolására vonatkozó előírások
Ha a gyermek az óvodai foglalkozásról távol marad, mulasztását igazolni kell!
A mulasztást akkor kell igazoltnak tekinteni, ha


a gyermek - a szülő előzetes írásbeli kérelmére – engedélyt kapott a távolmaradásra



a gyermek beteg volt, s ezt az alábbiak szerint igazolja:

- a betegség miatti mulasztás igazolására orvosi igazolás szükséges annak érdekében, hogy
igazolt legyen az a tény is, hogy a gyermek ismét egészséges, és látogathatja az intézményt.
Az igazolás papír alapon fogadható el. Betegség miatti hiányzás esetén csak igazolással
vesszük be a gyermeket.


a gyermek hatósági intézkedés miatt nem tudott kötelezettségének eleget tenni.

A gyermek hiányzását a hatóság által kiállított igazolással kell igazolni.


a gyermek egyéb alapos indok miatt nem tudott kötelezettségének eleget tenni.

A hiányzását a szülő igazolhatja. Az igazolás írásban,

az óvodába felvett feljegyzéssel

történik. A szülő nem köteles indokolni a gyermek hiányzásának okát. A hiányzás igazolását
az óvodai nevelésben való ismételt részvétel megkezdését követően be kell mutatni.
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Ha a gyermek távolmaradását a szülő nem igazolta, akkor a mulasztás igazolatlan.
A késések és azok igazolása
Ha a gyermek a napirend szerint az óvodai beérkezés záró időpontjáig (830-ig) nem érkezik
meg, a késését igazolni kell. A késéseknél nem kell figyelembe venni azokat a késéseket,
melyek:
- a rendkívüli időjárási körülmények miatt következtek be pl.: a nagy havazás, ónos eső,
- a gyermek önhibáján kívüli körülmények miatti következtek be.
A szülő által igazolt késések nem haladhatják meg a 3 óvodai nevelési napnak megfelelő
időtartamot. A késések idejét a nevelési évben össze kell adni. Rendszeres késés miatt
keletkezett igazolatlan órák intézményvezetői felszólítást vonnak maguk után.
A térítési díj befizetésére, visszafizetésére vonatkozó rendelkezések, továbbá a gyermek által
előállított termék, dolog, alkotás vagyoni jogára vonatkozó díjazás szabályai
A térítési díj befizetésére, visszafizetésére vonatkozó rendelkezések
Az étkeztetésre vonatkozó szabályok év elején a szülőkkel ismertetésre kerülnek.
- A gyermek által igénybe vett étkezésért a szülők, az óvoda által havonta előre meghatározott
és a hirdető táblákon tudomásukra hozott napokon, az önkormányzati hivatalban térítési díjat
fizetnek.
- Étkezés lemondása, étkezés igénylése: tárgynapot megelőző napon 10.30

00

óráig történik a

06 36 / 495-099 –es telefonszámon, vagy a csoportos óvodapedagógusnál személyesen
- Be nem jelentett hiányzás esetén a szülő a térítési díj visszafizetésére nem tarthat igényt.
- Étkezés lemondásának jóváírása: befizetésnél előre nem jelzett lemondás következő
hónapban kerül jóváírásra
- Térítési díj elmaradás esetén előre egyeztetett időpontban kerülhet sor a befizetésre.
- Kéthavi térítési díj elmaradása esetén a intézményvezető a szülőnek, illetve gondviselőnek,
vagy gyámnak tértivevényes írásbeli felszólítást küld, melyben 5 munkanap határidő kerül
kiszabásra. Be nem fizetés esetén a gyermek nem étkezhet az intézményben, csak a délelőtti
fejlesztéseken vehet részt, egészen addig, amíg az elmaradás rendezése meg nem történik.
A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvénynek az
ingyenes óvodai gyermekétkeztetés kiterjesztése érdekében történő módosításáról szóló
2015.évi LXIII. törvény alapján 2015. szeptember 1.-jétől módosultak a gyermekétkeztetés
normatív kedvezményének szabályai.
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A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 2015.
szeptember 1.-től hatályos 151.§ (5) bekezdésének a) pontja szerint a gyermekétkeztetés során
az intézményi térítési díj 100%-át normatív kedvezményként kell biztosítani az óvodai
nevelésben részesülő gyermek után, ha a gyermek
• rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül,
• tartós beteg vagy fogyatékos, vagy olyan családban él, amelyben tartósan beteg vagy
fogyatékos gyermeket nevelnek,
• olyan családban él, amelyben három vagy több gyermeket nevelnek,
• olyan családban él, amelyben a szülő nyilatkozata alapján az egy főre jutó havi jövedelem
összege nem haladja meg a kötelező legkisebb munkabér személyi jövedelemadóval,
munkavállalói, egészségbiztosítási és nyugdíjjárulékkal csökkentett összegének 130%-át
• vagy nevelésbe vették (e rendelkezés már 2015. július 1-jével hatályba lép)
Az ingyenes gyermekétkeztetést- a jogosultsági feltételek fennállása esetén – a személyes
gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások és gyermekvédelmi szakellátások térítési
díjáról és az igénylésükhöz felhasználható bizonyítékokról szóló 328/2011. (XII. 29.)
Korm.rendeletben foglaltak szerint kell igényelni.
A gyermek által előállított termék, dolog, alkotás vagyoni jogára vonatkozó díjazás szabályai
Az óvodai foglalkozások keretében, az óvodai nevelés részeként, rendszeresen, csoport
keretében elkészített dolgok vagyoni jogának átruházása esetén az óvoda nyereségre,
bevételre nem tesz szert.
A gyermekek véleménynyilvánításának, rendszeres tájékoztatásának rendje és formái
A gyermek véleménynyilvánításának rendje, formája
A gyermek joga, hogy az emberi méltóság tiszteletben tartásával szabadon véleményt
nyilvánítson:
- az intézmény működésével és a gyermekkel kapcsolatos minden kérdésről
- az őt nevelő pedagógus munkájáról
- az óvoda működéséről
A gyermek helyett a szülő a véleménynyilvánítási jogokat:
- szóban: - a szülői értekezleteken, fogadó órákon illetve
- az óvoda vezetője vonatkozásában fogadóórája idejében
- a szülői közösség vonatkozásában az óvodai szülői szervezet ülésein, illetve a szülői
közösség által meghatározott időpontokban;
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- írásban az érintett személyhez, illetve fórumhoz való benyújtással gyakorolhatja
A véleménynyilvánítás formái: - személyes megbeszélés
- gyűlésen, fórumon való felszólalás, véleményközlés
- írásos megkeresés, véleménynyilvánítás
A

pedagógusok

és

a

intézményvezető

feladata,

hogy

biztosítsák

a

szülők

véleménynyilvánítási szabadságát.
A véleménynyilvánítás gyakorlása során a szülő nem sértheti
- az óvoda alkalmazottjainak
- a többi gyermeknek
- és a gyermekek szüleinek a személyiségi jogait, emberi méltóságát
A gyermekek és a szülők rendszeres tájékoztatásának rendje és formái
A gyermek, s így a szülő joga, hogy hozzájusson a gyermek jogai gyakorlásához szükséges
információkhoz, tájékoztassák a jogai gyakorlásához szükséges eljárásokról, a személyét,
illetve a fejlődését érintő kérdésekről.
A szülő joga, hogy


információt kapjon:

- az óvoda működésével, működési rendjével kapcsolatos kérdésekről
- az óvodai pedagógiai programról, és a helyi nevelési tervről


kérdést intézzen

- az óvoda vezetőjéhez, pedagógusaihoz
- az óvodai szülői közösséghez, s arra legkésőbb a megkereséstől számított tizenöt napon
belül – az óvodai szülői közösségtől a tizenötödik napot követő első ülésén – érdemi választ
kapjon.
A szülő a felsorolt jogokat:
- szóban: - a szülői értekezleteken, fogadó órákon illetve
- az óvoda vezetője vonatkozásában fogadóórája idejében
- a szülői közösség vonatkozásában az óvodai szülői közösség ülésein, illetve a szülői
közösség által meghatározott időpontokban;
- írásban az érintett személyhez, illetve fórumhoz való benyújtással gyakorolhatja
A pedagógusok és az intézményvezető feladata, hogy gondoskodjanak arról, hogy a
gyermekek szülei ismerjék meg a tájékoztatásukra vonatkozó rendet, a tájékoztatás formáit.
A tájékoztatás formái: - szóbeli tájékoztatás
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- írásbeli tájékoztatás
A tájékoztatás a tartalmának, jellegének megfelelően történhet: - közösen, illetve
- egyénileg.
A gyermekkel kapcsolatban tájékoztatást adhat: - intézményvezető
- óvodapedagógus
A tájékoztatás rendje a következő:
- az óvoda nyilvános dokumentumai: az SZMSZ, a pedagógiai program mindenki számára
elérhető helyen elhelyezésre kerülnek. A házirend a faliújságon folyamatosan megtekinthető,
illetve annak egy példányát a szülőnek át kell adni a beiratkozáskor.
Valamint a dokumentumokban bekövetkező bármilyen változás, módosítás esetén a szülőket
tájékoztatni szükséges.
Az óvoda zárva tartására vonatkozó tájékoztatás megtörténik a szülői értekezleteken,
valamint a tájékoztatás óvoda faliújságra történő kifüggesztésével.
A gyermekek jutalmazásának elvei és formái
A gyermekek jutalmazásának elvei
 Az óvodások viselkedésének alakításában a jutalmazás tárgyi formáit nem alkalmazzuk.
 A tevékenységeken való részvétel jelölése jól szolgálja a motiváció kialakulását, így a pozitív
értékelés egyik eszköze. A gyermek értékelésekor mind annyiszor figyelembe vesszük az
önmagához képest való teljesítményét, erőfeszítését.
 A jutalmazás eszmei formája mindennapi életünkben naponta jelenlévő nevelési módszer.
Többféle formája van verbális és nonverbális egyaránt. Tekintetváltás, elismerő mosoly,
érintés, simogatás, dicséret, buzdítás, elismerés mind a gyermeki viselkedés pozitívumainak
megerősítésére szolgálnak.
 A jutalmazás történhet egyénileg, gyermekenként, illetve csoportosan az adott közösség
számára.
 A csoportban kialakított szokásokat szintén felhasználjuk jutalmazásra: pl. a mosdó, asztal
felelősség, megbízatás, egyéni kívánság teljesítése, sétánál, játéknál óvó néni párjának
lehetősége.

A gyermekek fegyelmezésének elvei
Ha a gyermek viselkedése indokolja a saját és társai nyugalma, testi- fejlődése, épsége és
biztonsága érdekében elkerülhetetlen a fegyelmezés. Az intézkedések meghozatalánál
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alapvető pedagógiai szempontként a következetesség, a fokozatosság és a szereteten alapuló
nevelő szándék érvényesül. Az agresszív megnyilvánulások elsődleges kezelése, azonnali
megakadályozása, annak az óvodapedagógusnak vagy dajkának a feladata, aki ezt észleli.
Okai lehetnek: figyelmetlenség, engedetlenség, trágár kifejezések használata szóban,
gesztusban, egymás csúfolása, szándékos megfélemlítése, verekedés, durva játék, játékok
szándékos rongálása, agresszió, más gyermek zavarása, megfélemlítése, kényszerítése.
A fegyelmezés formái:


szóbeli figyelmeztetés a helyes viselkedésre



jutalom megvonása


amennyiben szükséges a gyermek kivonása rövid időre a játékból vagy a feladathelyzetből
Az ilyen kivonásokat mindig követi a megbeszélés, értelmezés.

Nevelő szándék a normakövetés szokásainak erősítésében:


a helyes viselkedés begyakoroltatása, majd azonnali értékelése



bocsánat kérés megtanítása



jóvátétel, javítás.

Az óvoda napi rendje
Az intézmény munkarendje, napirendje:
- az egészséges életmód támogatásának szempontjai szerint kerül kialakításra, melyre
vonatkozó szabályok betartása az intézményben mindenki számára kötelező
- úgy kerül kialakításra, hogy a szülők gyermeküket az óvodai tevékenység zavarása nélkül
behozhassák, illetve hazavihessék
Az óvoda nyári zárva tartásáról legkésőbb február tizenötödikéig, a nevelés nélküli munkanapokról legalább hét nappal a zárva tartást megelőzően a szülőket tájékoztatni kell.
Az óvoda napirendje a hét napjain: csoportonként elkészített heti/napirend szerint
Az óvoda nyitva tartása, az ügyintézés időpontjai:
- az óvoda nevelési év közbeni nyitvatartási ideje hétfőtől – péntekig: 700-tól 1700-ig tart
- a szülő a gyermeket 830-ig hozhatja be és 1300-tól viheti el
- az intézményből a gyermeket: délután 1300, vagy 1530 órától lehet elvinni
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- a gyermeket csak a gondviselő szülő, illetve az általa írásban meghatalmazott nagykorú
személy viheti el,
- a gyermeket az óvodába érkezéskor az óvodai csoportba vezetéssel kell átadni az óvodai
dolgozóknak, akik átveszik a gyermek felügyeletét
- az óvodában a gyermekek szülei a hivatalos ügyeiket ( beleértve az információ,
tájékoztatáskérést ) a következő időpontban intézhetik: reggel 700- 830, délután 1500-1700 óráig.
Az étkeztetésre vonatkozó szabályok év elején a szülőkkel ismertetésre kerülnek.
Az étkeztetés ideje: - tízórai: 900-tól 930-ig tart,
- ebéd: 1200-től 1245-ig tart,
- uzsonna: 1500-től 1530-ig tart.
Kötelező csendes pihenő idő ideje: 1300-tól 1500-ig tart.
Kérjük, a szülők tartsák tiszteletben a csoport napirendjét és az óvodai élet megzavarása
nélkül vigyék el a gyermekeket.

Az óvoda helyiségei, berendezési tárgyai, eszközei és az óvodához tartozó területek
használatának rendje
Az óvoda biztosítja a gyermeknek azt a jogát, hogy az óvodában rendelkezésre álló
eszközöket, óvodai létesítményeket az óvoda nyitva tartási idejében, az óvoda napirendjének
megfelelően igénybe vegye. Az óvodai eszközök (játékok, sportszerek) használata csak
óvodapedagógus jelenlétében és engedélyével lehetséges.
A gyermek az óvoda helyiségeit, berendezési tárgyait, eszközeit csak óvodapedagógus felügyelete mellett használhatja.
Az óvodában biztosítva van a gyermek folyamatos felügyelete.
A beiskolázás óvodai feladatainak szabályai, eljárás rendje
A gyermekek beiskolázását mindenkor érvényes törvényi szabályozások és a fejlődési
mutatók határozzák meg.
A gyermek, ha elérte az iskolába lépéshez szükséges fejlettséget, legkorábban, abban az
évben, amelyben a hatodik életévét betölti, legkésőbb, amelyben a nyolcadik életévét tölti,
tankötelessé válik. Az a gyermek, aki elérte a megfelelő fejlettséget, abban a naptári évben,
amikor hatodik életévét augusztus 31-ig betölti, tankötelessé válik.
Az iskolába lépéshez szükséges fejlettség mutatóit a Pedagógiai Programunkban fogalmaztuk
meg.

14

Az iskolai alkalmasságot az óvodapedagógus állapítja meg, az erről szóló szakvélemény
kiállítása az óvodavezető jogköre.
A gyermekek érkezésének és távozásának rendje
A gyermekeket az óvodába érkezéskor a szülő minden esetben személyesen,
csoportszobába történő bekíséréssel kell, hogy átadja az óvodapedagógusnak. Az
érkezés szabályainak be nem tartása miatt a gyermekek testi épségéért az óvoda
felelősséget nem vállal. A gyermekek csak felnőtt kísérettel érkezhetnek, ill. távozhatnak az
óvodából, melyről a szülőnek kell gondoskodnia.
A szülők távozáskor kötelesek gondoskodni a bejárati ajtó, kapu biztonságos záródásáról.
Amennyiben testvér, vagy más ismerős viszi el a gyermeket, aki még nem töltötte be 14.
életévét, a szülőnek írásban tett nyilatkozattal kell ezt engedélyeznie.
A gyermekek ruháit, cipőit (időjárásnak megfelelő) jellel ellátva a gyermek öltözőben kijelölt
helyen célszerű elhelyezni. A váltóruhákról (póló, nadrág, zokni, alsónemű) a szülők
folyamatosan gondoskodnak.
A szülők (gondviselő) év elején nyilatkoznak arról, ki vagy kik vihetik haza a gyermeket.
Eseti megbízáskor az óvoda vezetőjét vagy közvetlenül a gyermek óvodapedagógusát kell
értesíteni.
Válófélben lévő szülők közösen nyilatkozhatnak a gyermek hazaviteléről.
A családban bekövetkezett válás esetén bírósági, vagy gyámhatósági határozatban foglaltak
szerint adjuk ki a gyermeket. Ennek hiányában kötelesek vagyunk mindkét szülő számára a
szülői jogokat biztosítani. A láthatással kapcsolatos jogerős bírói döntésről tájékoztatni kell az
óvodavezetőt és az óvodapedagógusokat.
A gyermek óvodában tartózkodásának maximális ideje: 10 óra.
A nevelés, oktatás eredményessége érdekében javasoljuk, hogy az óvodába a szülők 830 óráig
hozzák be gyermeküket, a később érkező gyerekek úgy kapcsolódjanak be a napi
tevékenységbe, hogy a megkezdett tevékenységet ne zavarják meg.
Ha a délutáni ügyelet végéig (1700) nem jönnek a gyermekért, az ügyeletes óvodapedagógus
megkísérli telefonon elérni a szülőt, megtudni a távolmaradás okát. Sikertelenség esetén az
óvodapedagógus az óvodában maradt gyermekkel a szülő megérkezéséig az óvodában
tartózkodik. A 1800 órakor még ott tartózkodó gyermek esetében az óvodapedagógus értesíti a
hatóságokat.
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A gyermekek étkeztetése
A gyerekek napi háromszori étkeztetésének (tízórai, ebéd, uzsonna) megszervezése az óvoda
feladata. A gyermek ételérzékenységéről a szülőnek nyilatkoznia kell, a szülő kérelme és a
szakorvosi javaslat alapján szervezi meg az óvoda a gyermek eltérő étkeztetését. A szülők
által óvodába behozott ünnepi édességekről (torta, sütemény, alapanyagok) minden esetben
számlát (minőségi tanúsítványt) szükséges hozni. Az óvoda területén kerülendő a gyermekek
étellel kínálása, nassoltatása (etikai és higiéniai okok miatt).
A család és az óvoda közös nevelési elveinek kialakítása
Az óvodánkba járó gyermekeket arra neveljük, hogy tanulják meg tisztelni a
felnőtteket, szeressék és fogadják el társaik egyéniségét, különbözőségét, tudják kifejezni
magukat, legyenek képesek alkalmazkodni is.
Az esetleges konfliktusokat a kommunikáció útján, pozitív felnőtt minta alapján oldják
meg. Ezen törekvésünk sikerességének érdekében kérjük, hogy otthon is ezeket az
alapelveket erősítsék gyermekeikben (pl. ne tegyenek a gyerek előtt indulatos, negatív
megjegyzéseket mások gyermekére, az óvodára, az ott dolgozó felnőttekre, ne biztassák
gyermeküket tettlegességre).
Probléma, konfliktus esetén keressék meg a csoport óvodapedagógusait, vagy ha
szükséges, az óvodavezetőt, hogy közösen keressünk megoldást.
Együttműködés a szülőkkel
Annak érdekében, hogy gyermekeiket eredményesen neveljük, szükségünk van az Önök
együttműködésére, nyitottságára. Fontos a közös nevelési elv kialakítása a gyermek
kiegyensúlyozott fejlődése érdekében.
A szülőknek lehetőségük van az óvodában folyó nevelőmunka alakításában, ezért kérjük,
hogy vegyenek részt a megfelelő fórumokon, nyílt rendezvényeinken ahol aktív
részvételükkel, javaslataikkal elősegíthetik a közös gondolkodást.
Alkalmaink:


szülői értekezletek



fogadóóra



óvodai és csoport rendezvények.

A szülőkre, a gyermekekre és az óvoda dolgozóira egyaránt vonatkozik emberi jogaik és
méltóságuk tiszteletben tartásának kötelezettsége. Az intézmény minden alkalmazottja
közfeladatot ellátó személy, így büntetőjogi védelem alatt áll.
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A gyermeki fejlődés mérésének, értékelésének rendje
A pedagógusok a gyermek értelmi, beszéd, hallás, látás, mozgásfejlődésének eredményét,
érzelmi, akarati tulajdonságait, társas kapcsolatainak alakulását, önállóságának fokát
folyamatosan figyelemmel kísérik és írásban rögzítik.
A mérő-értékelő munkánk a különböző tevékenységekben való megfigyelés módszerén
alapul, melyet évente két alkalommal végzünk több területen, sajátos mérőrendszerünk
alapján. Az eredményekről fogadó órákon, megbeszélések alkalmával tájékoztatják a
szülőket.
Az iskolaérettség megítéléséhez a logopédus és fejlesztő pedagógus a gyermekek
képességfelmérő szűrővizsgálatát (5 éves és tanköteles korba lépés előtti szeptemberben) - a
szülő (gondviselő) beleegyező nyilatkozata alapján – elvégzik (a logopédus logopédiai
vizsgálatot, a fejlesztő pedagógus MSSST (5 évesek) majd iskolaérettségi szűrővizsgálatot
végez).
A vizsgálatok eredményével kapcsolatban fogadó órát biztosítanak a szülők részére.
Az óvoda Pedagógiai Programja, Házirendje, SZMSZ-e a szülők által hozzáférhető: az
irodákban, a házirend a faliújságon megtekinthető, egy példányát a beiratkozáskor a szülőnek
átadjuk.
Tájékoztatás:
Az óvoda és a csoport által szervezett programokról, rendezvényekről, időpontokról a
szülőket folyamatosan tájékoztatjuk a faliújságokon. Kérjük, hogy ezt naponta kísérjék
figyelemmel. A dokumentumokkal kapcsolatban a szülők a fogadóórák alkalmával az
óvodapedagógusoktól és az óvodavezetőtől kérhetnek tájékoztatást.
A pedagógiai programról és a házirendről minden nevelési év első szülői értekezletén
tájékoztatást nyújtunk. Felmerülő kérdéseikkel, javaslataikkal szóban, vagy írásban,
személyesen vagy választott tisztségviselők útján forduljanak az óvodapedagógushoz és az
óvodavezetőhöz.

A szülői közösség képviselője a gyermekek nagyobb csoportját érintő

kérdésekben tájékoztatást kérhet az óvodavezetőtől, e körbe tartozó ügyek tárgyalásakor részt
vehet a nevelőtestületi értekezleteken. Amennyiben azonos korosztályú, azonos helyzetben,
érdekeltségben lévő gyermekek csoportjából több mint 60% szülő (=gyermekek nagyobb
csoportja) kezdeményez valamilyen kérést, javaslatot, problémát az óvoda megbízott vezetője
köteles a felvettekkel foglalkozni.
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Adatkezelés
A gyermek személyi adatait kizárólag az óvodavezető és az óvodapedagógus kezelhetik, az
adatkezelés törvényi szabályainak megfelelően.
Az óvodapedagógus a gyermek fejlődéséről információt ad a szülőnek, gondviselőnek
korlátozás nélkül, egyéb személynek csak az intézmény megbízott vezetőjének engedélyével
az adatkezelés-továbbítás törvényi szabályainak betartásával lehet.
A szülőnek az óvodavezetőhöz szükséges fordulnia, amennyiben betekintést szeretne nyerni
azzal kapcsolatban, hogy az óvodában hol és milyen adatait tartják nyilván.
A szülőnek az esetleges adatváltozásokat a legrövidebb időn belül jelezniük szükséges írásban
az óvodapedagógusnak és az óvodavezetőnek.
Fakultatív hit-és vallásoktatás idejének, helyének meghatározása
Intézményünk az óvodai foglalkozásoktól elkülönítve, az óvoda életrend figyelembe vételével
- a szülők igényei alapján a hitélettel történő ismerkedésre, egyházi jogi személy segítségével.
Az igényekről a szülők írásban nyilatkoznak az adott nevelési év elején.
Egészségvédelmi szabályok
Az óvodában csak egészséges gyermek tartózkodhat.
Beteg, megfázott, gyógyszert, láz- vagy köhögéscsillapítót szedő, még lábadozó gyermek
bevitele az óvodába, biztonságos gyógyulása és a többi gyermek egészségének megőrzése
érdekében – szigorúan tilos. Ilyen esetben az óvodapedagógus kötelessége a gyermek
átvételének megtagadása.
Az óvodapedagógusoknak tilos otthonról beküldött gyógyszert beadniuk a gyermekeknek.
Betegség után a gyermeket csak orvosi igazolással veheti be az óvodapedagógus.
Láz, hányás, hasmenés, kötőhártya-gyulladás, herpesz vírus fertőzés esetén minden esetben
orvosi igazolást kérünk arról, hogy a gyermek közösségbe jöhet.
Fertőző megbetegedés (pl. rubeola, bárányhimlő, skarlát, májgyulladás, tetű) esetén a
szülőnek bejelentési kötelezettsége van az óvoda felé.
Élősködők esetén a gyermekek gyógyulásáról a védőnő igazolása szükséges.
Ha a gyermek napközben megbetegszik, az óvodapedagógus a szülőt minél előbb értesíti.
Ha a gyermeket az óvodában baleset éri, a gyermek elsősegély ellátása után az
óvodapedagógus gondoskodik a szülő értesítéséről, szükség esetén mentőt hív. A szülő
távolléte esetén a gyermek kórházba szállítása óvodapedagógusi kísérettel történik. A baleseti
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jegyzőkönyv felvétele az érvényes rendelkezések figyelembe vételével a mb.óvodavezető
feladata.
Az óvodába járó gyermekek intézményen belüli egészségügyi gondozását (a fenntartó
önkormányzat és a házi gyermekorvosi szolgálat közötti megállapodás alapján) az óvoda
gyermekorvosa és védőnője látja el.
Gyermekekre vonatkozó védő-óvó eljárások, szabályok
A gyermek felnőtt felügyelet nélkül az óvoda területén nem tartózkodhat.
Minden óvodapedagógus közoktatási törvényben meghatározott feladatát képezi az, hogy a
rábízott gyermekek részére az egészségük, testi épségük megőrzéséhez szükséges ismereteket
átadja, ezek elsajátításáról meggyőződjék, továbbá, ha észleli, hogy a gyermek balesetet
szenved, vagy ennek veszélye fennáll, a szükséges intézkedéseket megtegye.
A gyermek óvodai életével kapcsolatos szervezési feladatokat, a csoport szokásrendszerének
kialakítását és betartását olyan módon kell ellátni, hogy azok a baleset-megelőzést szolgálják.
A gyermekeknek az óvodapedagógusok életkoruknak megfelelő, a balesetek megelőzését
szolgáló szabályokat ismertetik a nevelési év megkezdésekor, udvarra menetel előtt,
kirándulások alkalmával. Közös séták alkalmával az óvoda környékére vonatkozó közlekedési
szabályok betartása és betartatása az óvodapedagógus feladata.
Az óvoda csak megfelelőségi jellel ellátott játékokat vásárolhat. A játékot használó
óvodapedagógus köteles a játékon feltüntetett vagy ahhoz mellékelt figyelmeztetést, feliratot
és használati utasítást gondosan áttanulmányozni és a játékszert a szerint alkalmazni.
Az óvodába csak olyan játékot, eszközt szabad behozni, melyek a gyermekek és dolgozók
testi épségét, egészségét nem veszélyeztetik. Az óvodában történő használatukra előzetes
bemutatás után az óvodapedagógus ad engedélyt. A nem engedélyezett játékot és eszközt az
óvodából történő kivitelig – a munkanap végéig – az óvodavezető által kijelölt helyen elzárva
kell tartani.
A balesetveszély elkerülése érdekében a gyermekeknek papucsot, mamuszt nem ajánlott
viselni.
Az óvoda helyiségeinek használata rendkívüli eseménykor óvodapedagógusi irányítás mellett,
a menekülési útvonal rendje, illetve kifüggesztett útmutatás alapján történik.
Bombariadó és egyéb rendkívüli esetben (tűz) elsődleges feladat a gyermekek biztonságba
helyezése, illetve az intézmény kiürítése.
A gyermekvédelemmel összefüggő pedagógiai tevékenység:
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Rendszeres

kapcsolattartás

a

gyermekek

szüleivel,

együttműködés

a

gyermekek

fejlesztésében. Szülők segítése nevelési tanácsokkal, a szülői szerep eredményesebb
betöltéséhez. A rászoruló gyermekek fejlesztése érdekében kapcsolatfelvétel a fejlesztésben
segítő szakemberekkel, gyermekvédelmi társszervekkel, a fejlődés folyamatos nyomon
követése, rendszeres konzultáció. Gyermeki és szülői jogok megismertetése és érvényesítése
az óvodában. A HH/HHH gyerekek rendszeres óvodáztatásának segítése, egyéni fejlesztésük.
A fejlődésben, viselkedésben eltérő, sajátos pedagógiai és pszichológiai igényű gyermekek
megfelelő szakemberhez irányítása, hatékony együttműködés az érintett szakemberekkel.
Gyermekvédelmi koordinátor neve és elérhetősége, a gyermekvédelmi szervezetek
elérhetősége az óvoda hirdető tábláján tekinthető meg.
A helyiségek és a játszóudvar biztonságára, használatára vonatkozó szabályok
Idegenek (óvoda iránt érdeklődő leendő szülők, munkatársak hozzátartozói, ügynökök,
árusok, stb.) csak az óvoda vezetőjének engedélyével tartózkodhatnak az épületben.
Az óvoda helyiségeit - az öltözőn kívül - a szülők csak az óvodapedagógusok engedélyével
használhatják (mosdó, iroda, ebédlő, konyha).
Az intézmény nyitva tartása idején túl az intézménybe járó gyermekek hozzátartozói, a
kollegák, csak az óvodavezető tudtával és engedélyével tartózkodhatnak az intézményben,
illetve az intézmény udvarán.
Az épületben és az udvaron a szabályok megtartásáért és a balesetek megelőzéséért az óvoda
dolgozói a felelősek.
Az óvoda udvarán csak az óvodába járó gyermekek, óvodapedagógusok felügyelete mellett
játszhatnak. A gyermekek szüleikkel, testvéreikkel az óvoda udvarán nem játszhatnak.
A szülő megérkezése után – a balesetek megelőzése érdekében – a gyermekek nem
tartózkodhatnak tovább az óvoda udvarán, felelősséget testi épségükért nem vállalunk.
A szülő és a gyermek távozáskor fontos, hogy elköszönjenek az óvodapedagógustól.
Biztonsági okokból a gyermekek „járműveiket” az épületen kívül használhatják. Az óvoda
épületén belül sport- és játékeszközökkel (görkorcsolya, roller, bicikli, motor) a gyermekek
nem közlekedhetnek.
A szülők számára írott információ az óvoda területén csak az óvodavezető engedélyével
helyezhető ki.
Az óvoda területére állatokat behozni nem szabad.
A gyermekeket nagyobb csoportosulások (sok gyerek, barát együtt) nem kísérgethetik az
óvoda épületében és az óvoda területén sem érkezéskor, sem távozáskor.
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A megbotránkoztató viselkedést tanúsító személyt az óvoda dolgozói felszólíthatják az
óvoda elhagyására.
Kártérítési, anyagi felelősség
Abban az esetben, ha a gyermek a szülő átvétele után vagy a reggeli érkezéskor okozza a kárt
a szülő felelőssége azt megtéríteni (a gyermek felügyelete, felelőssége őt terheli).
A kártérítési felelősséget a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási
intézmények működéséről szóló rendelet 53. §-ban foglaltak alapján érvényesíti az intézmény.
Egyéb, az intézmény biztonságára vonatkozó szabályok
Felügyelet nélkül idegen nem tartózkodhat az intézményben.
Az óvoda vezetője, vagy megbízottja személyesen engedélyezheti az óvodában állandóan nem
dolgozók számára, az óvoda épületében való tartózkodás lehetőségét.
Az óvodában munkálatokat csak vezetői engedéllyel és a vezetővel történt egyeztetés szerint
lehet folytatni. Az intézményben tartózkodókra a házirend és az SZMSZ egyaránt vonatkozik.
Bomba és tűzriadó esetén az óvodában tartózkodóknak haladéktalanul el kell hagyni az
épületet. Az óvoda dolgozóinak a tűzvédelmi szabályzat, a begyakorolt tűzriadó és az
SZMSZ-ben meghatározottak alapján kell eljárni.
Óvodába hozott tárgyakért, játékokért az óvoda felelősséget nem vállal.
A balesetveszély elkerülése miatt tilos a gyermekeknek gyűrű, nyaklánc, karkötő és nagyobb
fülbevaló viselése.
Pénz, világító, szúrós, éles, balesetveszélyes tárgyak óvodába behozása tilos.
A gyermekek nagyobb csoportjának meghatározása a közösség jogaival összefüggésben
Az óvoda a szülői közösség véleményét kéri azokban az óvodát érintő témákban, mint a
pedagógiai program meghatározása, hitoktatás, egyéb speciális tevékenységek szervezése stb.,
ha az a gyermekek nagyobb csoportját érinti.
A gyermekek nagyobb csoportja intézményünkben az adott óvodába járó gyermekek 60%-a.
Érvényességi rendelkezés
A Hevesvezekényi Gyermeksziget Óvoda Házirendjének módosítása:


jogszabályi változás, szülői kezdeményezés a nevelőtestület kezdeményezése
felülvizsgálata: évenként.
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Az óvoda és a család együttműködése, a nyugodt légkör biztosítása, az óvoda nevelési
feladatok zavartalan ellátása érdekében szükséges a házirend szabályainak betartása az
intézménnyel jogviszonyban álló minden személynek.
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Legitimációs záradék
A Nkt. 25. § szerint a köznevelési intézmény házirendjét a nevelőtestület a szülői közösség
véleményének kikérésével fogadja el. A házirend azon rendelkezéseinek érvénybelépéséhez,
amelyekből a fenntartóra többletkötelezettség hárul, a fenntartó egyetértése szükséges. A
házirend nyilvános.
A Házirendet készítette, véleményezésre, elfogadásra előterjeszti az intézmény vezetője.
Hevesvezekény, 2018.szeptember 01.

P.H.
…………………………………..
Kovácsné Petrovics Andrea
intézményvezető

Elfogadó határozat
A Hevesvezekényi Gyermeksziget Óvoda nevelőtestülete a házirend tartalmát megismerte,
nevelőtestületi értekezleten megvitatta, és a módosítást elfogadta.
Hevesvezekény, 2018.szeptember 01.

P.H.
…………………………………
A nevelőtestület nevében
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Véleményezési jog gyakorlása
A Nkt. 25. §-a szerint biztosított jogánál fogva a Hevesvezekényi Gyermeksziget Óvoda
szülői közösségének nevében kijelentem, hogy az intézmény házirendjének tartalmát
megismertük, véleményeztük, annak tartalmával egyetértünk.
Hevesvezekény, 2018.szeptember 01.
………………………………………
Szülői közösség nevében

A Házirendet jóváhagyta:
Hevesvezekény, 2018. szeptember 01.
P.H.
……………………………………..
intézményvezető

Egyetértési nyilatkozat
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.
A Hevesvezekényi Gyermeksziget Óvoda házirendjében a fenntartóra többletkötelezettség
nem hárul.
Dátum: ……………………………….
P.H.
………………………………………
Fenntartó részéről: Tóth Éva
Polgármester

MELLÉKLET

27. A gyermekek, a tanulók kötelességei és jogai, a tankötelezettség
45. § (1) Magyarországon - az e törvényben meghatározottak szerint - minden gyermek
köteles az intézményes nevelés-oktatásban részt venni, tankötelezettségét teljesíteni.
(2)219 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
köznevelési feladatot ellátó hatóság a szülő kérelmére szakértői bizottság véleménye alapján
engedélyezheti, hogy a gyermek hatéves kor előtt megkezdje tankötelezettségének teljesítését.
(3)220 A tankötelezettség annak a tanévnek a végéig tart, amelyben a tanuló a tizenhatodik
életévét betölti. A sajátos nevelési igényű tanuló tankötelezettsége meghosszabbítható annak a
tanítási évnek a végéig, amelyben a huszonharmadik életévét betölti. A tankötelezettség
meghosszabbításáról a szakértői bizottság szakértői véleménye alapján az iskola igazgatója
dönt.
(4) A tankötelezettség kezdetéről
a) az óvoda vezetője,
b) ha a gyermek nem járt óvodába az iskolaérettségi vizsgálat alapján a szakértői bizottság,
c) az óvoda, az iskola vezetője vagy a szülő kezdeményezésére az iskolaérettségi vizsgálat
alapján a szakértői bizottság
dönt.
(5) A tankötelezettség iskolába járással, vagy ha az a tanuló fejlődése, tanulmányainak
eredményes folytatása és befejezése szempontjából nem hátrányos, a szülő kérelmére
magántanulóként teljesíthető.
(5a)221 A készségfejlesztő iskola a tanuló javára köteles felelősségbiztosítást kötni, amely
kiterjed a tanulói balesetekre és a tanuló által okozott kárra. A tanulót a szakképzésről szóló
törvény rendelkezései szerint kedvezményes étkeztetés, útiköltség-térítés, munkaruha, egyéni
védőfelszerelés (védőruha), tisztálkodási eszköz és kötelező juttatások illetik meg. A tanulót
az iskola a gyakorlati évfolyamon elért eredménye, teljesítménye alapján jutalomban,
prémiumban, egyéb más juttatásban vagy szociális támogatásban részesítheti. Az e
bekezdésben meghatározottak fedezetét a fenntartó külön előirányzatban köteles biztosítani.
(6)222 Az iskola igazgatója a gyámhatóság és a gyermekjóléti szolgálat véleményének
kikérése után dönt arról, hogy a tanuló a tankötelezettségének magántanulóként tehet eleget.

Gyermekvédelmi gondoskodásban részesülő tanuló esetén az iskola igazgatójának a
döntéséhez be kell szereznie a gyermekvédelmi gyám véleményét.
(7)223 A tankötelezettség általános iskolában, középfokú iskolában, Köznevelési és
Szakképzési Hídprogram keretében, valamint fejlesztő nevelés-oktatásban teljesíthető.
(8)224 A jegyző gondoskodik az óvodai nevelésben részvételre kötelezettek
nyilvántartásáról, a nyilvántartásból rendszeresen adatot közöl a köznevelési feladatokat ellátó
hatóság számára. A köznevelési feladatot ellátó hatóság gondoskodik a tankötelesek
nyilvántartásáról, a nyilvántartásból rendszeresen adatot közöl a területileg illetékes
tankerületi központ, és tanuló lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerint illetékes
települési önkormányzat jegyzője számára, továbbá hivatalból elrendeli és felügyeli a
tankötelezettség teljesítését, a szakértői vizsgálatokon való megjelenést.
(9)225 A gyermek, tanuló lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerint illetékes
köznevelési feladatot ellátó hatóság ellátja a tanköteles tanuló igazolatlan mulasztása esetén a
törvény vagy kormányrendelet által feladat- és hatáskörébe utalt feladatokat.
(10)226 A települési önkormányzat jegyzője az óvodás, a köznevelési feladatot ellátó
hatóság a területileg illetékes tankerületi központ útján a tanköteles gyermekekről vezetett
nyilvántartást megküldi a lakóhely, ennek hiányában tartózkodási hely szerint illetékes
óvodának, általános iskolának.
46. § (1) A tanuló kötelessége, hogy
a) részt vegyen a kötelező és a választott, továbbá általános iskolában a tizenhat óráig tartó
egyéb foglalkozásokon és szakmai gyakorlatokon,
b) eleget tegyen - rendszeres munkával és fegyelmezett magatartással, képességeinek
megfelelően - tanulmányi kötelezettségének,
c) életkorához és fejlettségéhez, továbbá iskolai és kollégiumi elfoglaltságához igazodva,
pedagógus felügyelete, szükség esetén irányítása mellett - a házirendben meghatározottak
szerint - közreműködjön saját környezetének és az általa alkalmazott eszközöknek a rendben
tartásában, a tanítási órák, kollégiumi foglalkozások, rendezvények előkészítésében,
lezárásában,
d) megtartsa az iskolai tanórai és egyéb foglalkozások, a kollégiumi foglalkozások, az
iskola és a kollégium helyiségei és az iskolához, kollégiumhoz tartozó területek használati
rendjét, a gyakorlati képzés rendjét, az iskola, a kollégium szabályzatainak előírásait,
e) óvja saját és társai testi épségét, egészségét, a szülő hozzájárulása esetén részt vegyen
egészségügyi szűrővizsgálaton, elsajátítsa és alkalmazza az egészségét és biztonságát védő
ismereteket, továbbá haladéktalanul jelentse a felügyeletét ellátó pedagógusnak vagy más
alkalmazottnak, ha saját magát, társait, az iskola, kollégium alkalmazottait vagy másokat
veszélyeztető állapotot, tevékenységet vagy balesetet észlelt,
f) megőrizze, továbbá az előírásoknak megfelelően kezelje a rábízott vagy az oktatás során
használt eszközöket, óvja az iskola létesítményeit, felszereléseit,
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g) az iskola, kollégium vezetői, pedagógusai, alkalmazottai, tanulótársai emberi méltóságát
és jogait tiszteletben tartsa, tiszteletet tanúsítson irántuk, segítse rászoruló tanulótársait,
h) megtartsa az iskolai, kollégiumi SZMSZ-ben, továbbá a házirendben foglaltakat.
(2) A gyermek, a tanuló személyiségét, emberi méltóságát és jogait tiszteletben kell tartani,
és védelmet kell számára biztosítani fizikai és lelki erőszakkal szemben. A gyermek és a
tanuló nem vethető alá testi és lelki fenyítésnek, kínzásnak, kegyetlen, embertelen, megalázó
büntetésnek vagy bánásmódnak.
(3) A gyermeknek, a tanulónak joga, hogy
a) képességeinek, érdeklődésének, adottságainak megfelelő nevelésben és oktatásban
részesüljön, képességeit figyelembe véve - az e törvény 2. § (1) bekezdésében meghatározott
jogát szabadon érvényesítve - továbbtanuljon, továbbá alapfokú művészetoktatásban vegyen
részt tehetségének felismerése és fejlesztése érdekében,
b) a nevelési és a nevelési-oktatási intézményben biztonságban és egészséges környezetben
neveljék és oktassák, óvodai életrendjét, iskolai tanulmányi rendjét pihenőidő, szabadidő,
testmozgás beépítésével, sportolási, étkezési lehetőség biztosításával életkorának és
fejlettségének megfelelően alakítsák ki,
c) nemzetiségi hovatartozásának megfelelő nevelésben és oktatásban részesüljön,
d) részére az állami iskola egész pedagógiai programjában és tevékenységében a nevelésoktatás során a tájékoztatás nyújtása és az ismeretek közlése tárgyilagosan és többoldalú
módon történjék,
e)227 egyházi köznevelési intézményben vagy magán köznevelési intézményben vegye
igénybe az óvodai, iskolai, kollégiumi ellátást, továbbá hogy az állami vagy települési
önkormányzati fenntartású nevelési-oktatási intézményben fakultatív hitoktatásban, hit- és
erkölcstanoktatásban vegyen részt,
f) 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, valamint
a művelődéshez való jog érvényesítéséhez szükséges feltételek megteremtését, fenntartását,
g) állapotának, személyes adottságának megfelelő megkülönböztetett ellátásban különleges gondozásban, rehabilitációs célú ellátásban - részesüljön, és életkorától
függetlenül a pedagógiai szakszolgálat intézményéhez forduljon segítségért,
h) az oktatási jogok biztosához forduljon.
(4) A gyermek, tanuló joga, hogy a nevelési-oktatási intézményben, családja anyagi
helyzetétől függően, külön jogszabályban meghatározott esetekben kérelmére térítésmentes
vagy kedvezményes étkezésben, tanszerellátásban részesüljön, továbbá, hogy részben vagy
egészben mentesüljön az e törvényben meghatározott, a gyermekeket, tanulókat terhelő
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költségek megfizetése alól, vagy engedélyt kapjon a fizetési kötelezettség teljesítésének
halasztására vagy a részletekben való fizetésre.
(5) Az elsőtől a nyolcadik évfolyamig, továbbá a nemzetiségi nevelés-oktatásban és a
gyógypedagógiai nevelés-oktatásban az állam biztosítja, hogy a tanuló számára a tankönyvek
térítésmentesen álljanak rendelkezésre.
(6) A tanuló joga különösen, hogy
a) kollégiumi ellátásban részesüljön,
b) válasszon a pedagógiai program keretei között a választható tantárgyak, foglalkozások,
továbbá pedagógusok közül,
c)228 igénybe vegye az iskolában és kollégiumban rendelkezésre álló eszközöket, az iskola
és kollégium létesítményeit és az iskolai, kollégiumi könyvtári szolgáltatást, lelki, testi és
értelmi fejlődését elősegítő védelemben részesüljön a köznevelési intézmény által biztosított
számítógépeken való internet-hozzáférés során,
d) rendszeres egészségügyi felügyeletben és ellátásban részesüljön,
e) hozzájusson a jogai gyakorlásához szükséges információkhoz, tájékoztassák a jogai
gyakorlásához szükséges eljárásokról,
f) részt vegyen a diákkörök munkájában, és kezdeményezze azok létrehozását, tagja legyen
iskolai, művelődési, művészeti, ismeretterjesztő, sport- és más köröknek,
g) az emberi méltóság tiszteletben tartásával szabadon véleményt nyilvánítson minden
kérdésről, az őt nevelő és oktató pedagógus munkájáról, az iskola, kollégium működéséről,
továbbá tájékoztatást kapjon személyét és tanulmányait érintő kérdésekről, valamint e körben
javaslatot tegyen, továbbá kérdést intézzen az iskola, a kollégium vezetőihez,
pedagógusaihoz, az iskolaszékhez, a kollégiumi székhez, a diákönkormányzathoz, és arra
legkésőbb a megkereséstől számított tizenöt napon belül - az iskolaszéktől, kollégiumi széktől
a tizenötödik napot követő első ülésen - érdemi választ kapjon,
h) vallási, világnézeti vagy más meggyőződését, nemzetiségi önazonosságát tiszteletben
tartsák, és azt kifejezésre juttassa, feltéve, hogy e jogának gyakorlása nem ütközik
jogszabályba, nem sérti másoknak ezt a jogát, és nem korlátozza a társai tanuláshoz való
jogának gyakorlását,
i) jogszabályban meghatározottak szerint vendégtanulói jogviszonyt létesítsen,
j) jogai megsértése esetén - jogszabályban meghatározottak szerint - eljárást indítson,
továbbá igénybe vegye a nyilvánosságot,
k) személyesen vagy képviselői útján - jogszabályban meghatározottak szerint - részt
vegyen az érdekeit érintő döntések meghozatalában,
l) kérje a foglalkozásokon való részvétel alóli felmentését,
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m) kérelmére - jogszabályban meghatározott eljárás szerint - független vizsgabizottság előtt
adjon számot tudásáról,
n) kérje az átvételét másik nevelési-oktatási intézménybe,
o) választó és választható legyen a diákképviseletbe,
p) a diákönkormányzathoz fordulhasson érdekképviseletért, továbbá e törvényben
meghatározottak szerint kérje az őt ért sérelem orvoslását,
q) kérelmére, indokolt esetben szociális ösztöndíjban, szociális támogatásban részesüljön,
amennyiben ilyen jellegű támogatásra a fedezet a költségvetésben rendelkezésre áll.
(7) A tanuló jogainak gyakorlása során nem sértheti társai és a közösség jogait.
(8) Nagykorú és cselekvőképes tanuló esetén e törvénynek a szülő jogaira és kötelességeire
vonatkozó rendelkezéseit nem kell alkalmazni. Ha e törvény vagy a végrehajtására kiadott
jogszabály a szülő, a szülői szervezet vagy a szülők képviselője részére kötelezettséget vagy
jogot állapít meg, nagykorú tanuló esetén a kötelezettségek teljesítése, a jogok gyakorlása a
tanulót - az iskolaszékbe történő delegálás kivételével -, a diákönkormányzatot, a tanulók
képviselőjét illeti meg vagy terheli. Ha a nagykorú tanuló önálló jövedelemmel nem
rendelkezik és a szülővel közös háztartásban él, a tanulói jogviszony, kollégiumi tagsági
viszony megszűnésével, a tanuló tanulmányi kötelezettségének teljesítésével és a fizetési
kötelezettséggel járó iskolai, kollégiumi döntésekről a szülőt is értesíteni kell.
(9) A nevelési-oktatási intézmény, valamint a tanuló közötti eltérő megállapodás hiányában
a nevelési-oktatási intézmény szerzi meg a tulajdonjogát minden olyan, a birtokába került
dolognak, amelyet a tanuló állított elő a tanulói jogviszonyából, kollégiumi tagsági
viszonyából eredő kötelezettségének teljesítésével összefüggésben, feltéve, hogy az annak
elkészítéséhez szükséges anyagi és egyéb feltételeket a nevelési-oktatási intézmény
biztosította. A tanulót az SZMSZ-ben meghatározott mértékű díjazás illeti meg, ha a nevelésioktatási intézmény a tulajdonába került dolog értékesítésével, hasznosításával bevételre tesz
szert. Ha az előállított dolog a Ptk. szerinti szellemi alkotás, e rendelkezéseket azzal az
eltéréssel kell alkalmazni, hogy a szellemi alkotás átadására a munkaviszonyban vagy más
hasonló jogviszonyban létrehozott szellemi alkotás munkáltató részére történő átadására
vonatkozó rendelkezéseket kell alkalmazni.
(10)229 Ha az iskola, kollégium a dologgal kapcsolatos vagyoni jogokat nem szerzi meg,
köteles azt - kérelemre - a tanuló részére legkésőbb a tanulói jogviszony megszűnésekor
visszaadni. Az őrzésre egyebekben a Ptk. szerinti megbízás nélküli ügyvitelre vonatkozó
szabályait kell alkalmazni.
(11) A (9) bekezdésben meghatározott esetben a tanulót megfelelő díjazás illeti meg. A
megfelelő díjazásban a tanuló - tizennegyedik életévét be nem töltött tanuló esetén szülője
egyetértésével - és a nevelési-oktatási intézmény állapodik meg, ha alkalomszerűen, egyedileg
elkészített dolog értékesítéséből, hasznosításából származik a bevétel. Az oktatás keretében,
az oktatási folyamat részeként rendszeresen elkészített dolog esetén a megfelelő díjazást a
teljes képzési folyamatban részt vevők által végzett tevékenységre megállapítható eredmény
(nyereség) terhére kell megállapítani. Ennek szabályait az SZMSZ-ben kell meghatározni oly
módon, hogy a szabályozás figyelembe vegye a tanuló teljesítményét.
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(12) A (9) és (11) bekezdésben foglaltak - a szakképzésben részt vevő tanulókat megillető
juttatások tekintetében - nem alkalmazhatók arra a tanulóra, aki a szakképzésben
tanulószerződés alapján vesz részt.
(13)230 Az iskola a tanuló kérelmére diákigazolvány kiadását kezdeményezi a KIR
adatkezelőjénél. A diákigazolvány elkészítéséről a KIR adatkezelője mint a diákigazolvány az
egységes elektronikuskártya-kibocsátási keretrendszerről szóló 2014. LXXXIII. évi törvény (a
továbbiakban: Nektv.) szerinti kártyakibocsátója gondoskodik. A diákigazolvány a Nektv. 2.
§ 3. pontja szerinti kártya, amely közokirat. A diákigazolvány birtokosa az elektronikus
kártyakibocsátó rendszerhez (a továbbiakban: NEK) kártyafelhasználóként csatlakozik. A
NEK működtetője és a diákigazolvány megszemélyesítője a diákigazolvány kiállítása céljából
kezeli a Nektv. 16. § (2) bekezdés a)-b) pontja szerinti adatokat, valamint a kártya
kézbesítéséhez szükséges adatokat.
(14)231 A diákigazolvány kiadására irányuló kérelem a Nektv. 16. §-ában előírt adatokon túl
tartalmazza
a) azon legfeljebb két köznevelési intézmény rövidített nevét, amellyel a tanuló
jogviszonyban áll, valamint a település nevét, ahol az intézmény székhelye vagy telephelye
található,
b) a tanuló lakcímtípusát, amelyhez tartozó lakcím települése a diákigazolványon
megjelenítésre kerül,
c) a tanuló oktatási azonosító számát,
d) a tanuló oktatásának munkarendjét, továbbá
e)232
(15)233 A diákigazolványt a kártyakibocsátó a megszemélyesítő útján küldi meg a jogosult
részére a közreműködő intézménybe.
(16)234 A diákigazolvány a Nektv. 5. § (1) bekezdése és (2) bekezdés a) pont aa) alpontja
szerinti adatokon túl az alábbi adatokat tartalmazza:
a) a tanuló oktatási azonosító számát,
b) azon legfeljebb két köznevelési intézmény nevét, székhelye vagy telephelye címének
települését, amellyel a tanuló jogviszonyban áll,
c) a diákigazolvány kiállításának, lejáratának időpontját,
d) az érvényességre vonatkozó adatot és
e) a diákigazolvány típusának megjelölését.
(17)235 A kizárólag külföldi lakcímmel rendelkező tanulók esetében a diákigazolvány a
„külföldi cím” feliratot tartalmazza.

29

(18)236 A nem magyar oktatási intézménnyel tanulói jogviszonyban álló tanuló
diákigazolványa a „külföldi intézmény” megjelölést tartalmazza.
(19)237 A diákigazolványhoz a Nektv. 2. § 9. pontja szerinti másodlagos kártya rendelhető.
(20)238 A diákigazolvány elkészítésére irányuló eljárásban - ha jogszabály másként nem
rendelkezik - a köznevelési intézmény a központi adatszolgáltatásra alkalmas rendszeren
keresztül, elektronikus úton terjeszti elő a diákigazolvány elkészítésére irányuló kérelmet, és
tesz jogszabályban meghatározott más eljárási cselekményeket. A köznevelési intézmény az
eljárás során - ha jogszabály másként nem rendelkezik - a központi adatszolgáltatásra
alkalmas rendszeren keresztül, elektronikus úton tart kapcsolatot a KIR adatkezelőjével. A
KIR adatkezelője a köznevelési intézmény útján közli a tanulóval a diákigazolvány
kiállítására irányuló eljárás során hozott döntéseket. A KIR adatkezelője a diákigazolvány
igényléséhez és előállításához szükséges személyes adatokat, a köznevelési intézmény adatait,
a diákigazolvány egyedi azonosítóját, a kiadott érvényesítő matrica sorszámát, valamint a
jogosultság ellenőrzéséhez és nyilvántartásához szükséges további, személyes adatnak nem
minősülő adatot tartalmazó nyilvántartást vezet. A KIR adatkezelője, valamint a
diákigazolvány elkészítésében közreműködők a diákigazolvány elkészítése körében
tudomásukra jutott személyes adatot a diákigazolvány érvényességének megszűnését követő
öt évig kezelhetik.
(21)239 Az iskola a tanuló kérelmét a kérelem benyújtásától számított nyolc napon belül
továbbítja a KIR adatkezelője részére. A diákigazolvány előállításának határideje az
igénylésnek a KIR adatkezelőjéhez történő beérkezéstől számított negyvenöt nap.

Nkt. 42. A szülő kötelességei és jogai
72. § (1) A szülő kötelessége, hogy
a) gondoskodjon gyermeke értelmi, testi, érzelmi és erkölcsi fejlődéséhez szükséges
feltételekről és arról, hogy gyermeke teljesítse kötelességeit, továbbá megadjon ehhez minden
tőle elvárható segítséget, együttműködve az intézménnyel, figyelemmel kísérje gyermeke
fejlődését, tanulmányi előmenetelét,
b) biztosítsa gyermeke óvodai nevelésben való részvételét, továbbá tankötelezettségének
teljesítését,
c) tiszteletben tartsa az óvoda, az iskola, kollégium vezetői, pedagógusai, alkalmazottai
emberi méltóságát és jogait, tiszteletet tanúsítson irántuk.
(2) A szülő gyermeke adottságainak, képességeinek, érdeklődésének megfelelően, saját
vallási, világnézeti meggyőződésére, nemzetiségi hovatartozására tekintettel szabadon
választhat óvodát, iskolát, kollégiumot. A gyermek - ha nem cselekvőképtelen - tizennegyedik
életévének betöltésétől a szülő ezt a jogát gyermekével közösen gyakorolhatja.
(3)371
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(4)372 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 köznevelési feladatokat ellátó hatóság kötelezi a
szülőt kötelezettségének betartására.
(5) A szülő joga különösen, hogy
a) megismerje a nevelési-oktatási intézmény pedagógiai programját, házirendjét,
tájékoztatást kapjon az abban foglaltakról,
b) gyermeke fejlődéséről, magaviseletéről, tanulmányi előmeneteléről rendszeresen
részletes és érdemi tájékoztatást, neveléséhez tanácsokat, segítséget kapjon,
c) kezdeményezze szülői szervezet, óvodaszék, iskolaszék, kollégiumi szék létrehozását, és
annak munkájában, továbbá a szülői képviselők megválasztásában mint választó és mint
megválasztható személy részt vegyen,
d) írásbeli javaslatát a nevelési-oktatási intézmény vezetője, a nevelőtestület, az óvodaszék,
iskolaszék, kollégiumi szék, a pedagógus megvizsgálja, és arra a megkereséstől számított
tizenöt napon belül az óvodaszéktől, iskolaszéktől, kollégiumi széktől legkésőbb a tizenötödik
napot követő első ülésen érdemi választ kapjon,
e) a nevelési-oktatási intézmény vezetője vagy a pedagógus hozzájárulásával részt vegyen a
foglalkozásokon,
f) személyesen vagy képviselői útján - jogszabályban meghatározottak szerint - részt
vegyen az érdekeit érintő döntések meghozatalában,
g) az oktatási jogok biztosához forduljon.

35. A pedagógus kötelességei és jogai
62. § (1) A pedagógus alapvető feladata a rábízott gyermekek, tanulók nevelése, oktatása,
óvodában a gyermekek Óvodai nevelés országos alapprogramja szerinti nevelése, iskolában a
kerettantervben előírt törzsanyag átadása, elsajátításának ellenőrzése, sajátos nevelési igényű
tanuló esetén az egyéni fejlesztési tervben foglaltak figyelembevételével. Ezzel
összefüggésben kötelessége különösen, hogy
a) nevelő és oktató munkája során gondoskodjék a gyermek személyiségének fejlődéséről,
tehetségének kibontakoztatásáról, ennek érdekében tegyen meg minden tőle elvárhatót,
figyelembe véve a gyermek egyéni képességeit, adottságait, fejlődésének ütemét,
szociokulturális helyzetét,
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b)288 a különleges bánásmódot igénylő gyermekekkel egyénileg foglalkozzon, szükség
szerint együttműködjön gyógypedagógussal, konduktorral vagy a nevelést, oktatást segítő más
szakemberekkel, a hátrányos helyzetű gyermek, tanuló felzárkózását elősegítse,
c) segítse a tehetségek felismerését, kiteljesedését, nyilvántartsa a tehetséges tanulókat,
d) előmozdítsa a gyermek, tanuló erkölcsi fejlődését, a közösségi együttműködés
magatartási szabályainak elsajátítását, és törekedjen azok betartatására,
e) egymás szeretetére és tiszteletére, a családi élet értékeinek megismerésére és
megbecsülésére, együttműködésre, környezettudatosságra, egészséges életmódra,
hazaszeretetre nevelje a gyermekeket, tanulókat,
f) a szülőt (törvényes képviselőt) rendszeresen tájékoztassa a tanuló iskolai
teljesítményéről, magatartásáról, az ezzel kapcsolatban észlelt problémákról, az iskola
döntéseiről, a gyermek tanulmányait érintő lehetőségekről,
g) a gyermek testi-lelki egészségének fejlesztése és megóvása érdekében tegyen meg
minden lehetséges erőfeszítést: felvilágosítással, a munka- és balesetvédelmi előírások
betartásával és betartatásával, a veszélyhelyzetek feltárásával és elhárításával, a szülő - és
szükség esetén más szakemberek - bevonásával,
h) a gyermekek, a tanulók és a szülők, valamint a munkatársak emberi méltóságát és jogait
maradéktalanul tiszteletben tartsa, javaslataikra, kérdéseikre érdemi választ adjon,
i) az ismereteket tárgyilagosan, sokoldalúan és változatos módszerekkel közvetítse,
oktatómunkáját éves és tanórai szinten, tanulócsoporthoz igazítva, szakszerűen megtervezve
végezze, irányítsa a tanulók tevékenységét,
j) a kerettantervben és a pedagógiai programban meghatározottak szerint érdemjegyekkel
vagy szövegesen, sokoldalúan, a követelményekhez igazodóan értékelje a tanulók munkáját,
k) részt vegyen a számára előírt pedagógus-továbbképzéseken, folyamatosan képezze
magát,
l) tanítványai pályaorientációját, aktív szakmai életútra történő felkészítését folyamatosan
irányítsa,
m) a pedagógiai programban és az SZMSZ-ben előírt valamennyi pedagógiai és
adminisztratív feladatait maradéktalanul teljesítse,
n) pontosan és aktívan részt vegyen a nevelőtestület értekezletein, a fogadóórákon, az
iskolai ünnepségeken és az éves munkaterv szerinti rendezvényeken,
o) határidőre megszerezze a kötelező minősítéseket,
p) megőrizze a hivatali titkot,
q) hivatásához méltó magatartást tanúsítson,
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r) a gyermek, tanuló érdekében együttműködjön munkatársaival és más intézményekkel.
(2) A pedagógus hétévenként legalább egy alkalommal - jogszabályban meghatározottak
szerint - továbbképzésben vesz részt. Megszüntethető - munkaviszony esetében felmondással,
közalkalmazotti jogviszony esetében az alkalmatlanság jogcímén történő felmentéssel - annak
a pedagógusnak a munkaviszonya, közalkalmazotti jogviszonya, aki a továbbképzésben
önhibájából nem vett részt, vagy tanulmányait nem fejezte be sikeresen. Az első továbbképzés
az első minősítés előtt kötelező. Mentesül a továbbképzési kötelezettség alól az a pedagógus,
aki betöltötte az 55. életévét. Nem kell továbbképzésben részt venni annak a pedagógusnak,
aki pedagógus-szakvizsgát tett, a vizsgák letétele utáni hét évben.
(3) A Pedagógus II., a Mesterpedagógus és a Pedagógus IV. (a továbbiakban: Kutatótanár)
fokozatból eggyel alacsonyabb fokozatba kerül visszasorolásra az a pedagógus, aki a
fokozatba lépését követő kilencedik tanév végéig önhibájából nem teljesíti a pedagógustovábbképzésben történő részvételi kötelezettségét.
(4)289 A továbbképzési kötelezettség teljesítése szempontjából a külön jogszabályban
meghatározottakon kívül csak olyan továbbképzés vehető figyelembe, amelynek programját
az oktatásért felelős miniszter jóváhagyta és a program alkalmazására engedélyt adott. A
pedagógus-továbbképzések nyilvántartását és ellenőrzését a hivatal látja el.
(5)290 A nevelési-oktatási és a pedagógiai szakszolgálati intézményekben pedagógusmunkakörökben dolgozó pedagógus heti teljes munkaidejének nyolcvan százalékát (a
továbbiakban: kötött munkaidő) az intézményvezető által - az e törvény keretei között meghatározott feladatok ellátásával köteles tölteni, a munkaidő fennmaradó részében a
munkaideje beosztását vagy felhasználását maga jogosult meghatározni.
(6)291 A teljes munkaidő ötvenöt-hatvanöt százalékában (a továbbiakban: nevelésseloktatással lekötött munkaidő) tanórai és egyéb foglalkozások megtartása rendelhető el,
amelybe bele kell számítani legfeljebb heti két-két óra időtartamban a pedagógus által ellátott
osztályfőnöki, kollégiumi, tanulócsoport-vezetői, vagy munkaközösség vezetéssel összefüggő
feladatok, továbbá legfeljebb heti egy óra időtartamban a tanulók nevelési-oktatási
intézményen belüli önszerveződésének segítésével összefüggő feladatok időtartamát. E
szabályokat kell alkalmazni abban az esetben is, ha e törvény egyes pedagógus munkakörök
esetében az e bekezdésben foglaltaktól eltérően határozza meg a munkaidő egyes feladatokra
fordítandó részeinek arányát. A kötött munkaidő fennmaradó részében a pedagógus a nevelésoktatást előkészítő, nevelés-oktatással összefüggő egyéb feladatokat, tanulói felügyeletet,
továbbá eseti helyettesítést lát el.
(7) Az intézményvezető a kötött munkaidőben ellátandó feladatok elosztásánál biztosítja az
arányos és egyenletes feladatelosztást a nevelőtestület tagjai között.
(8)292 Az óvodapedagógusnak a kötött munkaidejét a gyermekekkel való közvetlen, a teljes
óvodai életet magában foglaló foglalkozásra kell fordítania, a munkaidő fennmaradó
részében, legfeljebb heti négy órában a nevelést előkészítő, azzal összefüggő egyéb
pedagógiai feladatok, a nevelőtestület munkájában való részvétel, gyakornok szakmai
segítése, továbbá eseti helyettesítés rendelhető el az óvodapedagógus számára.
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(9) A vezetőpedagógus neveléssel-oktatással lekötött munkaideje gyakorló óvodában a
teljes munkaideje hatvan százaléka, más gyakorló nevelési-oktatási intézményben, gyakorló
szakszolgálati intézményben a teljes munkaideje harminc százaléka lehet.
(10) A gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai nevelési-oktatási intézményben pedagógusmunkakört betöltő neveléssel-oktatással lekötött munkaideje a teljes munkaideje ötven
százaléka.
(11) A gyakornoknak a neveléssel-oktatással lekötött munkaideje tanítók, általános és
középiskolai tanárok esetében a teljes munkaideje ötven százaléka, óvodapedagógusok
esetében hatvanöt százaléka lehet.
(11a)293 Az óvoda-, iskolapszichológus neveléssel-oktatással lekötött munkaideje - teljes
munkaidőben történő foglalkoztatás esetében - heti huszonkettő óra. Az óvoda-,
iskolapszichológus a neveléssel-oktatással lekötött munkaidőben végzi a gyermekek, tanulók
egyéni vagy csoportos szűrésével, vizsgálatával, konzultációval, tanácsadással (a
továbbiakban: közvetlen pszichológiai foglalkozás) kapcsolatos, továbbá a gyermekekkel,
tanulókkal, pedagógusokkal és szülőkkel való hatékony együttműködés kialakítását célzó
feladatokat. Az óvoda-, iskolapszichológus további heti tíz órában a közvetlen pszichológiai
foglalkozások szervezésével, előkészítésével kapcsolatos feladatokat látja el, részt vesz a
pedagógiai szakszolgálat óvoda-, iskolapszichológus koordinátora által szervezett szakmai
feladatokban, szükség esetén előkészíti a gyermek, tanuló szakellátásba történő irányítását, a
munkaidő fennmaradó részében pedig a munkaköréhez szükséges információk
feldolgozásával, az óvodai, iskolai dokumentáció elkészítésével kapcsolatos feladatokat,
továbbá a szakmai fejlődéséhez szükséges tevékenységeket végez. A közvetlen pszichológiai
foglalkozás heti előírt időkerete indokolt esetben a nevelési, tanítási év alatt az egyes hetek
között átcsoportosítható. Részmunkaidős foglalkoztatás esetén a koordinátorral való
kapcsolattartáson kívül a munkavégzés valamennyi időkerete arányosan csökken.
(12) Az iskolai, kollégiumi könyvtárostanár, könyvtárostanító a neveléssel-oktatással
lekötött munkaidő keretében biztosítja a könyvtár nyitva tartását, a könyvtári órákat.
Munkaköri feladatként a kötött munkaidő többi része hetven százaléka - a könyvtár zárva
tartása mellett - a munkahelyen végzett könyvtári munkára (az állomány gyarapítása,
gondozása, könyvtári kutatómunka), iskolai kapcsolattartásra, a további harminc százaléka a
munkahelyen kívül végzett felkészülésre, könyvtári kapcsolatépítésre, állománygyarapításra,
továbbá a pedagógus-munkakörrel összefüggő más tevékenység ellátására szolgál.
(13)294 A pedagógiai szakszolgálat intézményében alkalmazott pedagógusok teljes
munkaidőben történő foglalkoztatás esetében heti huszonegy órában a neveléssel-oktatással
lekötött munkaidőben végzik a gyermekek, tanulók vizsgálatával, egyéni vagy csoportos
foglalkoztatásával, a tanácsadással, gondozói tanfolyamok megtartásával (a továbbiakban:
közvetlen foglalkozás) kapcsolatos feladatokat.
(14)295 A nevelési-oktatási intézmény, a pedagógiai szakszolgálat vezetője a heti teljes
munkaidőnek az 5. melléklet vagy a pedagógiai szakszolgálatokra vonatkozó miniszteri
rendelet szerint tanórákkal vagy foglalkozásokkal le nem kötött részében látja el a magasabb
vezetői, vezetői megbízással kapcsolatos feladatokat. A nevelési-oktatási intézményben
foglalkoztatott magasabb vezető vagy vezető megbízással rendelkező pedagógus heti
tanóráinak, foglalkozásainak számát az 5. melléklet határozza meg. Az iskolában
foglalkoztatott magasabb vezető vagy vezető megbízással rendelkező pedagógus heti
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tanóráinak, foglalkozásainak száma az általa az intézményben tanított tantárgynak - az
oktatásért felelős miniszter által kiadott kerettanterv alapján készült helyi tanterv szerinti heti óraszámával azonos, amennyiben olyan tantárgyat tanít, amelynek a helyi tanterv szerinti
óraszáma magasabb, mint az 5. mellékletben az adott intézményre és vezetőre meghatározott
heti tanórák, foglalkozások száma.
63. § (1) A pedagógust munkakörével összefüggésben megilleti az a jog, hogy
a) személyét mint a pedagógusközösség tagját megbecsüljék, emberi méltóságát és
személyiségi jogait tiszteletben tartsák, nevelői, oktatói tevékenységét értékeljék és
elismerjék,
b) a pedagógiai program alapján az ismereteket, a tananyagot, a nevelés-oktatás módszereit
megválassza,
c) a helyi tanterv alapján, a szakmai munkaközösség véleményének kikérésével
megválassza az alkalmazott tankönyveket, tanulmányi segédleteket, taneszközöket, ruházati
és más felszereléseket,
d) a 3. § (3) bekezdésében foglaltak megtartásával saját világnézete és értékrendje szerint
végezze nevelő, oktató munkáját, anélkül, hogy annak elfogadására kényszerítené vagy
késztetné a gyermeket, tanulót,
e) hozzájusson a munkájához szükséges ismeretekhez, intézményi és fenntartói
információkhoz,
f) a nevelőtestület tagjaként részt vegyen a nevelési-oktatási intézmény pedagógiai
programjának megalkotásában, elfogadásában és értékelésében, gyakorolja a nevelőtestület
tagjait megillető jogokat,
g) szakmai ismereteit, tudását szervezett továbbképzésben való részvétel útján gyarapítsa,
részt vegyen a köznevelési rendszer működtetésével, ellenőrzésével kapcsolatos megyei és
országos feladatokban, pedagógiai kísérletekben, tudományos kutatómunkában,
h) szakmai egyesületek tagjaként vagy képviseletében részt vegyen helyi, regionális és
országos közneveléssel foglalkozó testületek munkájában,
i) az iskola könyvtárán keresztül használatra megkapja a munkájához szükséges
tankönyveket, tanári segédkönyveket, az intézmény SZMSZ-ében meghatározottak szerinti
informatikai eszközöket,
j) az állami szervek és a helyi önkormányzatok által fenntartott könyvtárakat, muzeális
intézményeket és más kiállító termeket, színházakat jogszabályban meghatározott
kedvezményekre való jogosultságát igazoló pedagógusigazolvánnyal látogassa,
k) az oktatási jogok biztosához forduljon.
(2) Az (1) bekezdés j) pontjában meghatározott jog megilleti azt is, akit pedagógusmunkakörből helyeztek nyugállományba.
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(3)296 A munkáltató a pedagógus-munkakörben, a pedagógiai előadó és pedagógiai
szakértői munkakörben, továbbá a szabadidő-szervező munkakörökben foglalkoztatottak
részére - kérelemre - pedagógusigazolvány kiadását kezdeményezi a központi
adatszolgáltatásra alkalmas rendszeren keresztül a KIR adatkezelőjénél. Az e munkakörökből
nyugállományba vagy korhatár előtti ellátásba helyezett személyek részére az utolsó
munkáltató kezdeményezi a pedagógusigazolvány kiadását. A pedagógusigazolvány
elkészítéséről a KIR adatkezelője mint a pedagógusigazolvány Nektv. szerinti
kártyakibocsátója gondoskodik. A pedagógusigazolvány a Nektv. 2. § 3. pontja szerinti
kártya, amely közokirat. A pedagógusigazolvány birtokosa a NEK-hez kártyafelhasználóként
csatlakozik. A NEK működtetője és a diákigazolvány megszemélyesítője a diákigazolvány
kiállítása céljából kezeli a Nektv. 16. § (2) bekezdés a)-b) pontja szerinti, valamint a kártya
kézbesítéséhez szükséges adatokat.
(3a)297 A pedagógusigazolvány kiadására irányuló kérelem a Nektv. 16. §-ában előírt
adatokon túl tartalmazza
a) azon legfeljebb két köznevelési intézmény rövidített nevét, székhelye vagy telephelye
címének települését, amellyel a pedagógus jogviszonyban áll,
b) a pedagógus lakcímtípusát, amelyhez tartozó lakcím települése a
pedagógusigazolványon megjelenítésre kerül,
c) a pedagógus oktatási azonosító számát,
d) a kibocsátóhoz történő közvetlen befizetés választása esetén a pedagógus email címét, és
e) az igazolvány kézbesítéséhez szükséges, a pedagógus által megadott kézbesítési
lakcímtípust vagy a kézbesítési címet.
(3b)298 A pedagógusigazolványt a KIR adatkezelője a megszemélyesítő útján küldi meg a
jogosult részére.
(3c)299 A pedagógusigazolvány a Nektv. 5. § (1) bekezdése és (2) bekezdés a) pont aa)
alpontja szerinti adatokon túl az alábbi adatokat tartalmazza:
a) a pedagógus oktatási azonosító számát,
b) azon legfeljebb két köznevelési intézmény nevét, székhelye vagy telephelye címének
települését, amellyel a pedagógus jogviszonyban áll,
c) a pedagógusigazolvány kiállításának, lejáratának időpontját.
(3d)300 A kizárólag külföldi lakcímmel rendelkező pedagógusok esetében a
pedagógusigazolvány a „külföldi cím” feliratot tartalmazza. A nem magyar oktatási
intézménnyel jogviszonyban álló pedagógus pedagógusigazolványa a „külföldi intézmény”
megjelölést tartalmazza.
(3e)301 A pedagógusigazolványhoz a Nektv. szerinti másodlagos kártya rendelhető.
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(4)302 A pedagógusigazolvány elkészítésére irányuló eljárásban a munkáltató - ha
jogszabály másként nem rendelkezik - a központi adatszolgáltatásra alkalmas rendszerrel,
elektronikus úton terjeszti elő a pedagógusigazolvány elkészítésére irányuló kérelmet, és tesz
jogszabályban meghatározott más eljárási cselekményeket. A munkáltató az eljárás során - ha
jogszabály másként nem rendelkezik - a központi adatszolgáltatásra alkalmas rendszerrel
elektronikus úton tart kapcsolatot a KIR adatkezelőjével. A pedagógusigazolvány
igénylésének további szabályait jogszabály határozza meg. A KIR adatkezelője a
pedagógusigazolvány igényléséhez és előállításához szükséges személyes adatokat, a
pedagógusigazolvány egyedi azonosítóját, a kiadott érvényesítő matrica sorszámát, valamint a
jogosultság ellenőrzéséhez és nyilvántartásához szükséges további, személyes adatnak nem
minősülő adatot tartalmazó nyilvántartást vezet. A KIR adatkezelője és a
pedagógusigazolvány elkészítésében közreműködők a pedagógusigazolvány elkészítése
körében tudomásukra jutott személyes adatot a pedagógusigazolvány érvényességének
megszűnését követő öt évig kezelhetik.
(5)303 A munkáltató a pedagógus kérelmét a kérelem benyújtásától számított nyolc napon
belül továbbítja a KIR adatkezelője részére. A pedagógusigazolvány előállításának határideje
az igénylésnek a KIR adatkezelőjéhez történő beérkezéstől számított negyvenöt nap.
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