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Általános rendelkezések

1.1.Általános információk az óvodáról
sorsz

Megnevezés

Adat

1.

Intézmény neve:

Hajnalcsillag Evangélikus Óvoda

2.

Intézmény székhelye

9500 Celldömölk, Koptik Odó utca 4.

3.

Intézmény feladatellátási helye

9500 Celldömölk, Koptik Odó utca 4.

4.

Intézmény telefonszáma:

95-779-335

5.

Alapító szerve:

Celldömölki Evangélikus Egyházközség

6.

Intézmény fenntartója:

Celldömölki Evangélikus Egyházközség

7.

Az intézményképviseletére
jogosult intézményvezetője

Gergyéné Bognár Mária

Intézmény email címe:

hajnalcsillag@lutheran.hu

Megtisztelőnek tartjuk, hogy gyermeke nevelésében részt vehetünk. Pedagógiai munkánk
dokumentuma, az Óvodapedagógiai Program, melynek megvalósításában számítunk a szülők
segítségére. Pedagógiai Program szerint: „Az óvodáskorú gyermek nevelésének elsődleges
színtere a család. Az óvoda a köznevelési rendszer szakmailag önálló nevelési intézménye, a
családi nevelés kiegészítője, a gyermek harmadik életévétől az iskolába lépésig.” (PP.12.)
Kérjük Önöket, hogy a Házirendben foglaltakat teljes felelősségük mellett, mindenkire nézve
kötelezően tartsák be, az intézménybe történő jogszerű belépéstől, annak jogszerű
elhagyásáig.
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1.2. A Házirend jogszabályi alapja, célja
.
2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről (továbbiakban Nkt.)
.
20/20 12. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről
és a köznevelési intézmények névhasználatáról (R.)
.
229/2012. (VIII. 28.) korm. rendelet A nemzeti köznevelésről szóló to~~rvény
végrehajtásáról (VR)
.
1997. évi XXXI. törvény A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról
(Gyvt.)
.
Nevelőtestületi, fenntartói határozatok
A Házirend állapítja meg az Nkt. továbbá más vonatkozó jogszabályokban meghatározott
gyermeki jogok gyakorlásának és a kötelezettségek végrehajtásának módját. Célja: a törvénybe
foglalt jogi, magatartási szabályok hatékony érvényesülése.
1.3. A Házirend hatályossága, módosítása, nyilvánossága
A Házirend az intézmény valamennyi alkalmazottjára, az intézménybe járó gyermekekre és
szüleilcre, az intézményben egyéb okból tartózkodóha egyaránt vonatkozik. A Házirend
megsértése jogsértés. A I-Iázirendben foglaltak be nem tartása felelősségre vonást von maga után.
Lehetőséget biztosítunk arra, hogy a szülők a Házirenddel kapcsolatos észrevételeiket
folyamatosan megtegyék. A Házirend megsértésével hozott intézményi döntés ellen a szülő
jogorvoslattal élhet. A szülők a mindenkori jogi szabályozásoknak megfelelően fordulhatnak
jogorvoslatért az intézményi döntésekkel szemben a fenntartóhoz, más esetekben az oktatási jogok
biztosához.
A Házirend 2019. szeptember l-jén lép hatályba. A Házirend módosítására akkor kerül sor, ha a
fenti jogszabályokban változás áll be, vagy ha a szülők képviselőik útján, ill. a nevelőtestület erre
javaslatot tesz. A Házirendet beiratkozáskor átadjuk a szülők részére. A Házirend dokumentum, az
óvodánk működését meghatározó alapdokumentumok mellett az irodából bármikor elkérhető, de
az óvoda folyosóján is hozzáférhető.
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A gyermekek óvodai életrendjével kapcsolatos rendelkezések

2.1. Nevelési évünk rendje
Ovodai nevelési évünk szeptember 1. napjától a következő év augusztus 31. napjáig tart. A nevelési
év helyi rendjét, a nevelőtestület határozza meg és Munkatervében rögzíti évente az érintett
közösségek véleményének figyelembe vételével. Az éves munkaterv tartalmazza az intézmény
működésével kapcsolatos legfontosabb eseményeket és időpontokat, melyekről a nevelési év első
szülői értekezletén adunk tájékoztatást.
2.2. Óvodánk nyitva tartása
Az intézmény hétfőtől-péntekig az e tárgykörben kibocsátott és mindenkor hatályos fenntartói
határozatnak megfelelően tart nyitva. Nyitva tartás: 6.30-17.30 Az ünnepek és áthelyezett
munkanapokkal kapcsolatos nyitvatartási rendről tájékoztatjuk a szülőket.
A fenntartó a nyári zárás idejét karbantartási, felújítási munkák miatt rendeli cl. Télen pedig,
karácsony és újév közötti napokban azért, hogy a család együtt ünnepelhessen, pihenjen. A zárás
időpontjáról adott év február 15. napjáig, illetve a zárás előtt 30 nappal tájékoztatjuk a szülőket.
Az óvodai nevelés nélküli munkanapok száma egy nevelési évben az öt napot nem haladhatja meg.
Az óvodai nevelés nélküli munkanapon, szükség esetén az óvoda ellátja a gyermek felügyeletét.
Az óvodai nevelés nélküli munkanapoktól legalább hét nappal a zárva tartást megelőzően a
szülőket tájékoztatni kell. Az óvoda a nyári időszakban is folyamatosan működik. Az óvoda nyári
zárva tartásáról legkésőbb adott év február tizenötödikéig a szülőket tájékoztatni kell. Igény esetén
gyermekek napközbeni ellátásáról (befogadó intézmény) a fenntartó gondoskodik.
-

-

2.3. Óvodai napirendünk
A gyermekek egészséges fejlődéséhez, fejlesztéséhez a napirend biztosítja a feltételeket a
megfelelő időtartamú tevékenységformák megtervezésével, valamint a gyermek megfelelő
életritmusát, kiegyensúlyozottságát és biztonságérzetét is megalapozza.
A gyermekek fogadása a szülő igényeihez igazodva, folyamatosan történik az óvodai napirend
zavarása nélkül, segítve a gyermek óvodai beilleszkedését, tevékenységekbe való bekapcsolódását.
Napirendünk rugalmas és folyamatos. A gyermekek nyugodt étkezéséhez viszont kötött időpontú
tízórait biztosítunk. Ideje: reggel 8.00 és 8.15.
Ezért óvodánkban az óvodai csoportok napirendjét úgy alakítottuk ki, hogy a szülők a
gyermeküket az óvodai tevékenység zavarása nélkül behozhassák és hazavihessék. Ajánlott
érkezési idő legkésőbb reggel 8.00 óráig az óvodai tevékenységek zavartalansága miatt.
A bejárati ajtót reggel 8.00 után, ill. délben a gyermekek biztonsága érdekében bezátjuk. Kérjük,
hogy az óvodapedagógusokat lehetőség szerint ne hívják telefonhoz. Az üzeneteket az óvodavezető
vagy az általa megbízott személy veszi át, és gondoskodik annak átadásáról.
4

Hajnalcsilíag Evangélikus Óvoda CeHdömölk

OM: 036435

Csoportösszevonást az intézményvezető munkaköri feladatok elmaradása miatt a működtetés
hatékonyságának érdekében alkalmazhat, illetve a szünetek, nagyarányú hiányzás esetén Oly
módon, bogy nem sérülhet a gyermekek biztonsághoz, szükségleteinek kielégítéséhez, az óvodai
ellátáshoz való Joga.
A szülő köteles értesíteni az óvodapedagógust, ha gyermekét rajta kívül más személy viszi haza az
óvodából. Ennek rendje: 4.2. szám alatt.
3.

A gyermek távolmaradásának, igazolatlan mulasztásának következményei

Óvodai hiányzás jelzése kétféle módon tehető meg:
betegség esetén az óvoda telefonszámán (06 95 779 335) reggel 8.00-9-00 Óra között.
Előre tervezett hiányzás esetén óvodai kikérőn írásban. A szülő által óvodai kikérőn
leigazolható óvodai napok száma: 10 munkanap.

-

-

-

-

-

-

A beteg gyermek az orvos által meghatározott időszakban nem látogathatja a nevelési
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, bogy a gyermek ismét egészséges és látogathatja a nevelési intézményt, részt vehet a
foglalkozásokon, orvosnak kell igazolnia, és a betegség utáni első óvodai napon, érkezéskor be
kell mutatni a csoportban dolgozó óvodapedagógusnak.
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 írásbeli kérelmére, amit legkésőbb a hiányzást megelőző napon átad a gyermeket
nevelő óvodapedagógusnak az óvoda által használt (Házirend mellékelte) nyomtatványon és az
intézményvezető engedélyt kapott a távolmaradásra,
b) a gyermek beteg volt, a jogszabály szerinti tartalommal rendelkező orvosi igazolást átadta a
gyermeket nevelő óvodapedagógusnak a felgyógyulást követő első óvodai ellátás napján
érkezéskor,
c) a gyermek, a tanuló hatósági intézkedés vagy egyéb alapos indok miatt nem tudott
kötelezettségének eleget tenni.
—

Ha a gyermek, távolmaradását nem igazolják, a mulasztás igazolatlan.
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Ha a gyermek az Nkt. 8. * (2) bekezdése alapján vesz részt óvodai nevelésben, és egy nevelési
évben igazolatlanul öt nevelési napnál többet mulaszt az óvoda vezetője- a gyermekvédelmj és
gyámügyi feladat- és hatáskörök ellátásáról, valamint a gyámhatóság szervezetéről és
illetékességéről szóló 331/2006. (XII. 23.) Korm. rendeletben foglaltakkal összhangban értesíti
a) a gyermek tényleges tartózkodási helye szerint illetékes gyámhatóságot és a gyermekjóléti
szolgálatot.
-

Az értesítést követően a gyermekjóléti szolgálat az óvoda haladéktalanul intézkedési tervet készít,
amelyben a mulasztás okának feltárására figyelemmel meghatározza a gyermeket veszélyeztető és
az igazolatlan hiányzást kiváltó helyzet megszüntetésével, a gyermek óvodába járásával
teljesítésével kapcsolatos, továbbá a gyermek érdekeit szolgáló feladatokat.
Ha a gyermek az Nkt. 8. * (2) bekezdése alapján vesz részt az óvodai nevelésben, és az igazolatlan
mulasztása egy nevelési évben eléri a tíz nevelési napot, az óvoda vezetője a mulasztásról
tájékoztatja az általános szabálysértési hatóságot.
Ha a gyermek az Nkt. 8. * (2) bekezdése alapján vesz részt az óvodai nevelésben, és igazolatlan
mulasztása egy nevelési évben eléri a húsz nevelési napot, az óvoda vezetője haladéktalanul értesíti
a gyermek tényleges tartózkodási helye szerint illetékes gyámhatóságot.
A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló
2012. évi II. to~~rvény 247. * c) pontja szerinti szabálysértési tényállás megvalósulásához szükséges
mulasztás mértéke az adott nevelési évben összesen
a) az Nkt. 8. * (2) bekezdése alapján óvodai nevelésben részt vevő gyermek esetén tizenegy
nap
4.

Gyermekek az óvodában

4.1. A gyermeki jogok és kötelességek
A gyermeknek joga, hogy
•

képességeinek, érdeklődésének, adottságainak megfelelő nevelésben részesüljön,
képességeit figyelembe véve
a jogszabályban meghatározott jogát szabadon
érvényesítve
a nevelési intézményben biztonságban és egészséges környezetben neveljék, óvodai
életrendjét pihenőidő, szabadidő, testmozgás beépítésével, sportolási, étkezési lehetőség
biztosításával életkorának és fejlettségének megfelelően alakítsák ki,
nemzetiségi hovatartozásának megfelelő nevelésben részesüljön,
—

•

egyházi köznevelési intézményben vagy magán köznevelési intézményben vegye igénybe
az óvodai, ellátást.
személyiségi jogait, így különösen személyiségének szabad kibontakoztatásához való
jogát, önrendelkezési jogát, cselekvési szabadságát, családi élethez és magánélethez való
jogát a nevelési intézmény tiszteletben tartsa, e jogának gyakorlása azonban nem
6
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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,
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.

-

-

A gyermek kötelessége 2011. évi CXC. tv. 46. ~ (1.c) alapján
Eleget tegyen rendszeres munkával és fegyelmezett magatartással, képességeinek
megfelelően az óvodai nevelésben.

.

.

Megtartsa az óvodai foglalkozások helyiségeinek használati rendjét.

•
Óvja saját és társai testi épségét, egészségét, elsajátítsa és alkalmazza az egészségét és
biztonságát védő ismereteket.
Megőrizze, illetőleg az előírásoknak megfelelően kezelje a rábízott vagy az oktatás során
használt eszközöket, óvja az óvoda létesítményeit, felszereléseit.

.

A GYERMEKEK JUTALMAZÁSÁNAK ELVEI ÉS FORMÁI
A gyermekek jutalmazásánál az egyenlő bánásmód elvének figyelembevételével járunk cl. A
gyermekek jutalmazása egyéni vagy csoportos lehet. A jutalmazásnál a pedagógus figyelembe
veszi a gyermek fejlettségét, fejlődésének ütemét, egyéni képességeit!
A jutalom fajták
Ösztönző
.
Az ösztönző jutalom a biztatás! Bízunk a gyermekben, hogy a teljesítménye sikeres lesz!
.
A bíztatás a tevékenység végzése alatt történik, hogy a megoldásban a gyermek jó úton
halad!
Értékelő-minősítő jutalom
Értékelő-minősítő- a tevékenységet követőn to~~rténik, az elvégzett feladat elismerését
jelenti.
.
A jutalmazás, ajó teljesítményt követő visszajelzés!
.
A visszajelzés fajtái p1. dicséret, simogatás, pozitív kiemelés a csoport előtt, megtapsolás,
.

jutalom megbízatás.
Tárgyi jutalmazást az óvodában nem alkalmazunk!!
Az ONAP, mint fő dokumentumunk kimondja: az óvodai nevelés feladata az érzelmi nevelés
és a szocializáció biztosítása. Az óvodás korú gyermek jellemző sajátossága a magatartás
érzelmi vezéreltsége. A szocializáció szempontjából különös jelentőségű a közös élményekre
épülő közös tevékenységek gyakorlása. Ezért óvodai életünket úgy szervezzük, hogy a gyermek
erkölcsi tulajdonságai: az együttérzés, a segítőkészség, önzetlenség, figyelmesség és akarati
7
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tulajdonságai: önállóság, önfegyelem, kitartás, feladattudat, szabálytudat kialakulását
elősegítsük. Mindezt keresztényi értékeink megismertetésével, átadásával, őrzésével tesszük.
Kiemelt szerepet kap ebben a gyermekeket körülvevő alkalmazotti közösség mintaadó Szerepe.
Bevonjuk a gyermekeket a szabályok kialakításába, ha szükséges újabb szabályok
megfogalmazásába. Nevelési helyzetek megoldásában bibliai aranymondásainkat is
megismertetjük gyermekeinkkel.

4.2. Érkezés, távozás rendje
A gyermek megérkezését és távozását minden esetben jelezni kell a gyermek nevelését ellátó
óvodapedagógusnak. A gyermeket csak az óvodai nyilatkozaton megjelölt személy/ek vihetik
el az óvodából. A nyilatkozaton csak felnőtt (18. életévét betöltött) személy szerepelhet.
Abban az esetben, ha nem a szülő (gondviselő) viszi haza a gyermeket az óvodából, a
gyermek, csak a szülő (gondviselő) írásbeli kérelme alapján adható ki.
A GYERMEKEK EGYEDÜL NEM MEHETNEK HAZA AZ ÓVODÁBÓL.
A gyermek érkezésekor és távozásakor a szülő, hozzátartozó a gyermek öltöztetéséhez szükséges
helyiségeket rendeltetésszerűen használhatja. A gyermekek által használt helyiségeket /mosdó,
WC, tornaterem! higiéniai okokból a szülő nem használhatja. Indokolt esetben kéijük óvodai
dolgozó segítségét /óvodapedagógus, dajka/.
Az óvoda dolgozói csak azért a gyermekért tudnak felelősséget vállalni, akit az óvoda
helyiségeiben vagy az óvoda udvarán a szüleitől átvettek!
Fiazainduláskor mindig jelezni kell az óvodapedagógusnak, hogy elviszik a gyermeket,
köszönjenek cl az óvodapedagógustól. A kaput mindig záiják be maguk után! Az átadott
gyermekért a szülő tartozik felelősséggel akkor is, ha még tovább tartózkodnak az óvoda területén
(p1. udvaron).

Szülők válása esetén csak bírói ítélet korlátozhatja a gyermek óvodából való
elvitelét a szüleik számára. Az óvoda nem láthatási és kapcsolattartási terület.
A bírósági végzést minden esetben kérjük az óvodavezetővel ismertetni.
A nyitvatartási időn túl, az óvodában maradt gyermekek elhelyezése:
a) A szülő (gondviselő) köteles gyermekét az óvoda nyitva tartási idején belül, legkésőbb a
zárás kezdetének időpontjáig elvinni.
b) Az óvoda nyitvatartási idejét meghaladóan, egy óra időtartamig, a gyermek felügyeletét
az óvodában óvodapedagógus és dajka együttesen biztosítja.
c) Amennyiben a szülőt (gondviselőt) az óvoda dolgozója telefonon nem éri cl és a szülő
(gondviselő), bármilyen okból nem viszi el gyermekét, a gyermek felügyeletét biztosító
óvodapedagógus, az illetékes Rendőrkapitányság ügyeletét értesíti.
-
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4.3. A gyermekekkel kapcsolatos egészségügyi és egyéb szabályok
A Gyermekek Öltöztetése (Ruházata)
A gyermek öltöztetése, ruházatának biztosítása a szülők (gondviselők) feladata, Oly módon, hogy
az, az egészségügyi és kényelmi, balesetvédelmj szempontoknak megfeleljen. Az óvodában
elhelyezett kis szekrénykében célszerű és szükséges az évszaknak megfelelő váltó- Illetve pótruhát
tartani lehetőleg a gyermek óvodai jelével megjelölni azt. Óvodánkban kérjük mellőzni a
gyermek körmének festését, tetoválást egyéb kiegészítők viselését. A farsangi mulatozás
idején a ‚jóízlés” és óvodánk szellemiségébe belesimuló álarcok viselését tudjuk elfogadni.
—

4.4. A gyermekek által az óvodába bevihető tárgyak

A gyermekek a csoportot vezető óvodapedagógussal történő egyeztetést követően az óvodai
pihenéshez 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.) az óvodába bevinni
tilos!
A gyermeknél lévő értéktárgyak (aranylánc, fülbevaló, karóra stb.) megőrzéséért
(megrongálódás, eltűnés, stb.), vagy az ezek használata miatt bekövetkező balesetekért
(sérülésekért) az óvoda semminemű felelősséget nem vállal. A balesetveszélyes fülbevalókat
kerüljük! Karlánc, nyaklánc, karóra nem megengedett.

Kéijük, hogy az óvodába érkezéskor elhozott rollereket, kisbicikliket és egyéb járgányokat csak
óvodába közlekedésre használják, az óvoda területén kialakított tárolóbar~ tárolják és onnét vigyék
haza. Óvodánk sok szép játékkal felszerelt. Lehetőséget kínálunk megfelelő számú gépjárművek
használatára.

4.5. Védő-óvó betartandó előírások

Intézményi óvó-védő előírások

Tilos a dohányzás és az alkoholfogyasztás az intézményben, valamint az intézményen kívül a
gyermekek részére szervezett rendezvényeken.
9
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Az intézményben, valamint az intézményen kívül a gyermekek részére Szervezett rendezvényeken
a népegészségügyi termékadóról szóló 2011. évi CIII. törvény hatálya alá tartozó, továbbá alkohol
és dohánytermék nem árusítható.
Intézményi védő, óvó előírások, amelyeket a gyermekeknek az óvodában be kell tartaniuk:
-

-

-

-

-

-

-

Az óvoda épületét csak a szülővel együtt szabad elhagyni és előtte be kell jelenteni a gyermek
felügyeletét ellátó óvodapedagógusnak.
Az óvoda bejárati kapuján lévő biztonsági retesz használata kötelező!
Az óvoda bejárati ajtaját az óvodába lépést követően be kell csukni.
Az óvoda épületében az ajtókat óvatosan kell becsukni. (Becsapni nem szabad!)
Az óvoda épületében a folyosón futva közlekedni tilos!
Csúszós, sáros időben minden esetben az óvodába belépés előtt a cipő talpát le kell törölni a
lábto•~rlőn.
Az óvoda csoportszobai és udvari játékait az óvodapedagógus által ismertetett szabályok
betartásával kell használni.
Az óvodába bevitt tárgyat minden esetben meg kell mutatni az óvodapedagógusnak.
Az óvoda helyiségeit az óvodapedagógus által ismertetett szabályok betartásával lehet
használni. Abban az esetben is, ha az óvodában rendezvény/ünnepség zajlik a szülő is köteles
betartatni gyermekével az intézményi óvó-védő szokásokat!

Rendkívüli esemény esetén szükséges teendők
Az intézmény minden alkalmazottja köteles az általa észlelt rendkívüli eseményt közvetlen
felettesének jelenteni. A rendkívüli eseményről az intézményvezető értesíti a fenntartót. Az
intézményvezető akadályoztatása (távolléte) esetén az éves munkatervben/SZMSZ-ben rögzített
helyettesítési rend szerinti ügyeletes vezetőnek kell eljárni, az óvodai csoportot érintő esetben, a
csoportot vezető óvodapedagógust intézkedési kötelezettség terheli.
Rendkívüli esemény (bombariadó, tűz, természeti katasztrófa) esetén az épület kiürítése a tűzriadó
terv szerinti útvonalon történik a rendőrség/katasztrófavédelem egyidejű értesítésével.
A gyermekek a dolgozók vezetésével hagyják el az épületet. Az épületben senki sem maradhat, és
a rendőrség/katasztrófavédelem érkezéséig, oda senki nem léphet be. Az épület kiürítésének
időtartamáról, a gyermekek elhelyezéséről az intézkedést vezető hatóság információja alapján az
intézményvezető vagy akadályoztatása esetén az intézkedéssel megbízott személy dönt, a
rendőrség/katasztrófavédelem egyidejű értesítése mellett.
A bombariadóról és az egyéb rendkívüli eseményről, illetve a hozott intézkedésekről
haladéktalanul értesíteni kell a fenntartót.
A gyermekek biztonságos, ideiglenes elhelyezéséről, a fenntartó egyidejű értesítése mellett, az
óvodavezető, vagy az óvodavezető helyettes illetve akadályoztatásuk esetén az intézkedéssel
megbízott személy gondoskodik.
Amennyiben az intézmény csoportszobáiban a műszaki, működési feltételek tartós hiánya miatt
a hőmérséklet legalább két egymást követő nevelési, napon nem éri el a húsz Celsius-fokot, az
10

Hajnalcsillag Evangélikus Óvoda Celldömölk

OM: 036435

intézményvezető a fenntartó, egyidejű értesítése mellett rendkívüli szünetet rendel el, és a
rendkívüli szünet elrendeléséről tájékoztatja a szülőket. A rendkívüli szünet időtartama alatt az
intézmény fenntartója gondoskodik, a szülők kérésére a gyermekek, felügyeletéről és
étkeztetésük megszervezéséről.

A fegyelmező intézkedések elvei
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.
Betegség esetén szükséges teendők
Amennyiben az óvodában jelentkezik a gyermeknél betegségre utaló tünet, a pedagógus
haladéktalanul értesíti a szülőt, aki köteles gyermeke mielőbbi Orvosi ellátásáról gondoskodni. A
szülőnek kötelessége, hogy adataiban, elérhetőségeiben (p1. lakcím, telefonszám)
bekövetkezett változást az óvodavezetőnek, óvodapedagógusnak haladéktalanul jelezni!!
A gyermeknek gyógyszert és egyéb gyógyszertári készítményt az óvoda dolgozói nem adhatnak
be, kivéve, ha a gyermek speciális ellátásra szorul (Pl. asztma, allergia, cukorbetegség, lázgörcs).
Ebben az esetben az szakorvosi igazolás mellett a szülő külön írásbeli kérelme alapján történhet a
gyógyszerbeadás 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.

5.

Óvodai elhelyezés igénybevételének és megszűnésének rendje

Az óvodai felvétel: beiratkozással vagy átjelentkezéssel to••rténik. To~~rvényi háttér: 2011. évi
CXC.tv. 8.* (1-6) Az óvodába a gyermek a Nkt-ben foglalt kivétellel harmadik életévének
betöltése után vehető fel. A szülő gyermeke óvodai felvételét, átvételét bármikor kérheti, óvodánk
biztosítja a gyermekek folyamatos felvételét a nevelési év közben.
—

—

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 óvodai beiratkozásra a tárgyév április 20-a és május 20-a között kerül sor.
Az óvoda a fenntartó határozata alapján az óvodai beiratkozás idejéről, az óvodai jogviszony
létesítésével összefüggő eljárásról a beiratkozás első határnapját megelőzően legalább harminc
nappal közleményt vagy hirdetményt tesz közzé az óvoda honlapján vagy ennek hiányában a
helyben szokásos módon.
t1
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Másik óvodából történő átjelentkezés esetén a szükséges dokumentumok átadása után a másik
óvodában ajogviszony megszűnése utáni naptól lehetséges az átvétel. A gyermek felvételét 5 napon
belül a MR rendszerben rögzítjük. Az óvodai elhelyezés megszűnéséhez a szülő előzetes
bejelentése alapján az „értesítés beiratkozásról” szóló dokumentum átadásával szükséges a fogadó
óvodából. E dokumentum alapján to~•rténik a gyermek óvodai jogviszonyának megszűntetése, melyet
a felvételi naplóban rögzítünk és ezzel egy időben a KIR elektronikus rendszerben is megszüntetjük
a gyermek jogviszonyát óvodánkkal. Jogorvoslati eljárás szabályait a 20/1012. (VIII. 31’) EMMI
rendelet tartalmazza.
Az óvodába felvett gyermekek csoportba való beosztásáról a szülők és az óvodapedagógusok
véleményének kikérése mellett az óvoda vezető dönt. Erró’l a szülők az elsó’ óvodai-tájékoztató szüló’i
értekezleten kapnak információt.

A fenntartó
-

-

-

dönt az óvodába to”rténő jelentkezés módjáról, az óvodai felvételi időpontról, az óvoda heti és
éves nyitvatartási idejének meghatározásáról.
meghatározza a köznevelési intézmény költségvetését, továbbá a kérhető térítési díj és
tandíj megállapításának szabályait, a szociális alapon adható kedvezmények feltételeit,
meghatározza az adott nevelési évben indítható óvodai csoportok számát, az adott évben
szervezhető csoportok számát.

A szülő, ha azt az óvodai beiratkozás napján az elektronikus elérhetőségének megadásával kérte,
elektronikus úton értesítést kap arról, hogy a gyermeke óvodai felvételt nyert vagy felvétele
elutasításra került.
-

-

A napi négy órában óvodai nevelésre kötelezett gyermek szülője, ha gyermeke az
óvodakötelezettségét külföldön teljesíti, köteles arról a beiratkozás idejének utolsó határnapját
követő tizenöt napon belül írásban értesíteni a gyermek lakóhelye, annak hiányában tartózkodási
helye szerint illetékes jegyzőt.
Az óvoda vezetője
az óvodai felvételi, átvételi kérelemnek helyt adó döntését írásban,
a kérelem elutasítására vonatkozó döntését határozati formában közli a szülővel. Az óvodai
nevelésben való részvételre kötelezett gyermek átvétele esetén az óvoda vezetője a döntésről
értesíti az előző óvoda vezetőjét.
-

-

A kötelező felvételt biztosító óvoda vezetője az Nkt. 45. ~ (10) bekezdése szerint megküldött
nyilvántartás alapján értesíti a gyermek lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerint
illetékes települési önkormányzatjegyzőjét, ha a gyermeket az óvodába nem íratták be.
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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 intézmény felvételi körzetében
van.
A nem települési önkormányzati fenntartású óvoda a gyermek felvételétől számított nyolc napon
belül megküldi a felvett gyermek nevét, születési helyét és idejét, lakcímét, anyja nevét a gyermek
lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerint illetékes jegyzőnek.
E rendelkezést kell alkalmazni akkor is, ha a nem települési önkormányzati fenntartású óvoda
fenntartója arról döntött, hogy felmenti a gyermeket a kötelező óvodai nevelésben való részvételi
kötelezettsége alól,
A fenntartó a gyermek kötelező óvodai nevelésben való részvételi kötelezettsége alóli felmentés
tárgyában hozott határozatáról, annak jogerőre emelkedésétől számított nyolc napon belül értesíti
a gyermek lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerinti kötelező felvételt biztosító óvoda
vezetőjét.
Az óvodai beíratáshoz szükséges okmányok
Az óvodai beiratkozáskor be kell mutatni
•
•
•

a gyermek nevére kiállított személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolványt
a szülő személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolványát.
A gyermek születési anyakönyvi kivonatát és TAJ kártyáját
A gyermekek és szüleik adatainak kezelését és védelmét óvodánk Adatkezelési Szabályzata
tartalmazza

Kötelező óvodai nevelés
A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési
év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson vesz részt.
A jegyző az egyházi és magán fenntartású intézmények esetében a fenntartó a szülő kérelmére
és az óvodavezető, valamint a védőnő egyetértésével, a gyermek jogos érdekét szem előtt tartva, a
negyedik életév betöltéséig felmentést adhat a kötelező óvodai nevelésben való részvétel alól, ha a
gyermek családi körülményei, képességeinek kibontakoztatása, sajátos helyzete indokolja.
-

-

Az óvodai jogviszony megszűnése
A gyermek óvodai jogviszonyának megszűnéséről az óvoda írásban értesíti a gyermek állandó
lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerint illetékes települési önkormányzatjegyzőjét.
Ha az óvodai jogviszony megszűnik, a gyermek adatait a jogviszony megszűnésével egyidejűleg
az óvoda nyilvántartásából törölni kell.
13
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Megszűnik az óvodai elhelyezés, ha
a) a gyermeket másik óvoda átvette, az átvétel napján,
b) ajegyző a szülő kérelmére engedélyt adott a gyermek óvodából történő kimaradására,
c) a gyermeket felvették az iskolába, a nevelési év utolsó napján,
d) az óvodába járási kötelezettségét külföldön teljesítő gyermek eléri a tanköteles kort.
6. Az étkezési térítési díj befizetése, visszafizetése
A gyermekek napi háromszori étkezésének megszervezése, és biztosítása (szülői igénynek
megfelelően) az óvoda feladata. A fenntartó és az óvodavezető az étkeztetéssel kapcsolatban
felmerült kérdések, problémák megoldásában folyamatosan együttműködik és megoldást keres
azokra.
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 to~~rténik~
A térítési és étkezési térítési díjakkal kapcsolatos észrevételeket az óvoda vezetőjével lehet
egyeztetni.
Egyéb fontos:
Az óvoda területén a gyermek egyéni nassoltatása (p1. csokoládé, üdítő, chips... stb.) az
otthonról hozott élelmiszerrel a többi gyermek előtt nem etikus, valamint az óvoda tisztán
tartását is zavarja. Kérjük ennek mellőzését!
Születésnapra, névnapra, egyéb ünnepi alkalomra kínálásra behozott édességeknél nem
megengedett a házi készítésű terméklekl behozatala. Kérjük, hogy ezen alkalmak előtt
előzetesen
egyeztessenek
az
óvodavezetővel
vagy
a
csoportban
dolgozó
óvodapedagógusokkal.
Ingyenes étkezés

1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról jogszabály alapján:
151. * (5) A gyermekétkeztetés során az intézményi térítési díj 100%-át normatív kedvezményként
kell biztosítani (a továbbiakban: ingyenes étkezés)
14

Hajnalcsillag Evangélikus Óvoda Celldömölk

OM: 036435

a) a óvodai nevelésben részesülő gyermek után, ha
aa) rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül,
ab) tartósan beteg vagy fogyatékos, vagy olyan családban él, amelyben tartósan beteg vagy
fogyatékos gyermeket nevelnek,
ac) olyan családban él, amelyben három vagy több gyermeket nevelnek,
ad) olyan családban éj, 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
ae) nevelésbe vették;
(b) Az ingyenes vagy kedvezményes étkezés jogosultsági feltételeinek fennállását a személyes
gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások és gyermekvédelmi szakellátások térítési
díjáról és az igénylésükhöz felhasználható bizonyítékokról szóló kormányrendeletben foglaltak
szerint kell igazolni.
(6) A normatív kedvezmény csak egy jogcímen vehető igénybe.
(9)
A gyermek lakóhelye szerint illetékes önkormányzat, illetve ha a gyermek nem állami
fenntartású nevelési intézményben részesül étkezésben a nevelési intézmény vezetője a nem
állami fenntartó által megállapított szabályok keretei között a gyermek egyéni rászorultsága
alapján további gyermekenkénti kedvezményt állapíthat meg.
(10) A normatív kedvezmény megállapításához közös háztartásban élőként kell figyelembe
venni
a) a tizennyolc éven aluli,
-

-

-

-

b) a huszonöt évesnél fiatalabb, köznevelési intézményben nappali rendszerű oktatásban részt
vevő vagy felsőoktatási intézményben nappali képzésben tanuló, és c) életkortól
függetlenül a tartósan beteg vagy súlyos fogyatékos
gyermeket, kivéve a nevelőszülőnél ideiglenes hatállyal elhelyezett gyermeket, valamint a
nevelőszülőnél elhelyezett nevelésbe vett gyermeket és utógondozói ellátásban részesülő
fiatal felnőttet.
(ba) Az (5) bekezdés a) pont ad) alpontjában meghatározott összeg számításánál a kérelem
benyújtásának időpontjában közös háztartásban élő családtagként kell figyelembe venni az
egy lakásban együtt lakó, ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező
a) szülőt, a szülő házastársát vagy élettársát,
b) (10) bekezdés szerinti gyermeket,
c) az a) és b) pontba nem tartozó, a Ptk. családjogra irányadó szabályai alapján a szülő vagy
házastársa által eltartott rokont.
(lOb) A családba fogadó gyám a saját és a gyámsága alatt álló gyermek tekintetében is kérheti
az ingyenes vagy kedvezményes étkezésre való jogosultság megállapítását, ha az (5) vagy
(5a) bekezdésben meghatározott feltételek valamelyik gyermek tekintetében fennállnak. Az
(5) bekezdés a) pont ac) alpontja és az (5a) bekezdés b) pontja szerinti esetben a családba
fogadó gyám saját gyermekeinek és a gyámsága alatt álló gyermekeknek a számát össze kell
adni. A (ba) bekezdés alkalmazásában szülő alatt a családba fogadó gyámot is érteni kell.
-

-
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Partnereink, kapcsolataink

Minden nevelési év elején a Munkatervben aktualizáljuk ezen tartalmakat, frissítjük
elérhetőségeket, és a kapcsolattartó személyeket nevesftjük. Egyeztetjük a nevelési évre szóló
kapcsolattartás rendjét.
8. Szülők az óvodában
A szülő kötelessége, hogy
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 kíséije gyermeke fejlődését,
tanulmányi előmenetelét,
biztosítsa gyermeke óvodai nevelésben való részvételét
tiszteletben tartsa az óvoda vezetői, pedagógusai, alkalmazottai emberi méltóságát és jogait,
tiszteletet tanúsftson irántuk.
-

..

-

A szülő gyermeke adottságainak, képességeinek, érdeklődésének megfelelően, saját vallási,
világnézeti meggyőződésére, nemzetiségi hovatartozására tekintettel szabadon választhat óvodát.
A gyermek ha nem cselekvőképtelen tizennegyedik életévének betöltésétől a szülő ezt a jogát
gyermekével közösen gyakorolhatja.
-

-

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 óvodapszichológusi vizsgálaton és a fejlesztő foglalkozásokon való részvételét.
Ha az e bekezdésében foglalt kötelezettségének a szülő nem tesz eleget, a kormányhivatal kötelezi
a szülőt kötelezettségének betartására.
A szülő joga különösen, hogy
megismeije a nevelési intézmény pedagógiai programját, házirendjét, tájékoztatást kapjon az
abban foglaltakról,
gyermeke fejlődéséről, magaviseletéről, tanulmányi előmeneteléről rendszeresen részletes és
érdemi tájékoztatást, neveléséhez tanácsokat, segítséget kapjon,
a nevelési intézmény vezetője vagy a pedagógus hozzájárulásával részt vegyen a
foglalkozásokon, tevékenységeken
személyesen vagy képviselői útján jogszabályban meghatározottak szerint részt vegyen az
érdekeit érintő döntések meghozatalában,
az oktatási jogok biztosához forduljon.
-

-

-

-

-

-

-
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9.A gyermekek fejlettségének értékelése, szülők tájékoztatása, fogadóórák rendje
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 gyermek fejlődéséről, magatartásáról és egyéb nevelésével, oktatásával és gondozásával
kapcsolatos kérdésekre csak óvodapedagógus vagy gyógypedagógusunk adhat tájékoztatást,
felvilágosítást a szülőknek.

Fogadóórák rendje
Az óvodában dolgozó óvodapedagógusok, logopédus— nyitvatartási időn belül
az éves
munkatervben foglaltak szerint fogadóórát tartanak. A fogadóóra időpontját a szülők számára jól
látható helyen ki kell függeszteni az óvoda épületében.
-

Az intézményben folytatható reklámtevékenység szabályai
Az óvodában kizárólag az óvodavezető/gazdasági vezető által ellátott fejbélyegző és szignó jelével
ellátva helyezhető ki plakát olyan témában, ami a gyermekeknek szól, vagy az egészséges
életmóddal, a környezetvédelemmel, a társadalmi és közéleti, valamint kulturális tevékenységgel
függ össze, azt népszerűsíti gyermekeknek és szülőknek egyaránt.
Ügynököket nem fogadunk!
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LEGITIMÁCIÓS ZÁRADÉK
A Hajnalcsillag Evangélikus Óvoda (9500 Celldömölk, Koptik Odó u.4.) Házirendjét a
Panaszkezelésj Szabályzattal együtt Szülői Szervezet 2019. szeptember 12. napján tartott ülésén
megtárgyalta.
Aláírásommal tanúsítom, hogy a Szülői Szervezet véleményezési jogát jelen dokumentum
felülvizsgálata során a jogszabályban meghatározott ügyekben gyakorolhatta.
Kelt: Celldömölk, 2019. szeptember 12.

Szülői Szervezet elnöke

A Hajnalcsillag Evangélikus Óvoda (9500 Celldömölk, Koptik Odó u.4.) Házirendjét a
Panaszkezelési Szabályzattal együtt az intézmény nevelőtestülete 2019. szeptember 3. napján
megtartott értekezletén megtárgyalta és 19/2019.(09.03.) számú határozatával elfogadta.

Kelt: Celldömölk, 2019. szeptember 3.

hitelesítő neve o es u eti

CC.’

.

hitelesito neve otestuleti tag

Aláírásommal tanúsítom, hogy a Hajnalcsillag Evangélikus Óvoda (9500 Celldömölk, Koptik Odó
u.4.) Igazgatótanácsa a Magyarországi Evangélikus Egyház Az egyház intézményeiről szóló
18
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2005.évi VIII.tv. 14.*.d.) pontjában meghatározottaknak megfelelően az intézmény Házirendjét a
Panaszkezelési Szabályzattal együtt 2019. szeptember 14. napján tartott ülésén megtárgyalta és
véleményezte.
Az Igazgatótanács a Házirend intézkedéseivel egyetért.
Celldömölk, 2019. szeptember 14.

‚~‚~

~‚jQ_

igazgatótanács elnöke

A Nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. tv. 32.*.(1) i) pontja, valamint Az egyház
intézményeiről szóló 2005. évi VIII. tv. ‘7.*(1) b) pontjában meghatározottak alapján aCeildömölki
Evangélikus Egyházközség, mint a Hajnalcsillag Evangélikus Óvoda (9500 Celldömölk, Koptik
Odó u.4.) fenntartója, az intézmény Házirendjének rendelkezéseit a Panaszkezelési Szabályzattal
együtt III/2019/IX.14. számú presbiteri határozatával jóváhagyta.

Kelt: Celldömölk, 2019 .szep em er
fenntartó
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MELLÉKLET

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

Amit akartok azért, hogy az emberek ti veletek cselekedjenek,
mindazt ti is ágy cselekedjétek azokkal; mert ez a törvény és a pr6féták”
(Máté 7, 12)
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Jogszabályi háttér
2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról
2015. évi XCVI. to•~rvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló
2011. évi CXII. to’•rvény és a közadatok újrahasznosításáról szóló
2012. évi LXIII. to~~rvény módosításáról
20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési
intézmények névhasználatáról (1. melléklet)
2013. évi CLXV. törvény a panaszokról és a közérdekű bejelentésekről

I.

A szabályzat célja

A panaszkezelési szabályzat célja, hogy az intézményi dolgozók, szülők, partnereink elégedettsége
és igényeinek magasabb szintű kielégítése érdekében a fontos visszajelzéseket tartalmazó panaszok
kezelésének, kivizsgálásának, nyilvántartásának és értékelésének rendje az intézmény szerves
részévé váljon.

II.

A szabályzat hatálya

A szabályzat személyi hatálya, mely kiteijed: munkavállalói, alkalmazotti és egyéb megbízási
jogviszonyban álló munkatársakra, a fenntartó és az Ovodai Igazgatótanács mindenkori tagjaira,
az óvodába járó gyermekek szülei, és az óvodával bármely kapcsolatban álló személyek körére.
Jelen szabályzat átadásra kerül az óvoda Szülői Szervezetének részre is.
A szabályzat időbeli hatálya: 20 19/2020-as nevelési év kezdő napjától hatályos. A szabályzat
alkalmazása pedig a problémákhoz rendelve kerül megállapításra, ahol meghatározásra kerül a
konkrét probléma jogorvoslatának határideje. A szabályzat módosításai írásban to~~rténnek,
felülvizsgálati javaslat 5 évente.
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III. Alapelvek
Intézményi gyakorlatunk alapkövetelménye a velünk kapcsolatban állók felvetéseinek gyors
kivizsgálása és a feltárt hibák orvoslása. A beérkezett észrevételeket elemezzük, és ennek
eredményeit felhasználjuk szolgáltatásaink továbbfejlesztéséhez. A panaszokat és a panaszosokat
megkülönböztetés nélkül, egyenlően, azonos eljárások keretében és szabályok szerint kezeljük. A
panaszkezelésnek gyorsnak, tisztességesnek és érdeminek kell lennie, amelynek során fel kell tárni
a panasz okát, indokát és ezt követően a panaszt minél előbb orvosolni kell.
Intézményünk gyermekeinek szüleit, gondviselőit, valamint az intézmény dolgozóit panasztételi
jog illeti meg.
A „Panaszkezelési szabályzat” -ről az óvodába lépéskor a Házirenddel együtt minden szülőt, és
minden Új dolgozót tájékoztatni kell, a szabályzatot írásban kell elfogadtatni.
Jelen szabályzat betartásáért és betartatásáért a mindenkori intézményvezető felel.

IV. A panaszkezelés folyamata, rendje
A panasz bejelentésének módjai:
Szóbeli panasz
Írásbeli panasz

.t.
.t.

Szülőkre vonatkozó panaszkezelési eljárás rendje
.~.

Szóbeli panasz:

A szülő panaszt tehet a gyermeke óvodai életével kapcsolatos, pedagógiai jellegű problémák
esetén. Panaszával a csoport óvodapedagógusához fordulhat.

A nanasz fogadása után az óvodapeda~ó~us feladata:
•
.

•

4.

tájékoztatja az intézményvezetőt és együtt keresnek megoldást a panasz
kezelésére
az óvodapedagógus 5 napon belül szóban válaszol a szülő panaszára
amennyiben szükséges az óvodavezetővel közösen ad tájékoztatást

Írásbeli panasz:
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A szülő panaszt, észrevételt tehet az óvoda működési rendjére, műszaki állapotára és tárgyi
környezetére vonatkozóan.
~ panaszát az óvodavezetőnek címezve, hivatalos levélben, hétköznaponként 8.00-15.00 óráig
nyújthatja be az intézmény irodájában.
Az óvodavezető panaszkezelési feladatai:
•
‘

•
.

a beérkezett írásos panaszt iktatja
kivizsgálja és 5 napon belül dönt a panasz jogosságáról
nemjogos panasz esetén írásban tájékoztatja a szülőt
jogos panasz esetén 30 nap áll rendelkezésére, hogy jegyzőkönyv formájában
válaszoljon a szülőnek, melyben tájékoztatja a panasz megoldásáról

Amennyiben az írásbeli panasz az egyeztetések után sem vezet megoldáshoz, Úgy a panaszos és az
óvodavezető közösen keresik fel a fenntartó képviselőjét.

Alkalmazottakra vonatkozó panaszkezelési eljárás rendje:
‚

Szóban

Az alkalmazott szóbeli panaszt tehet a napi munkavégzésével, napi munkaszervezéssel kapcsolatos
problémái esetén. Panaszával az intézményvezetőhöz fordul, aki 3 munkanapon belül megvizsgálja
a panasz jogosságát. Amennyiben a panasz nem jogos, tisztázza az ügyet a panaszossal. Jogos
panasz esetén egyeztet az érintettekkel és a panaszossal és közösen keresnek megnyugtató
megoldást.
.?.

Írásban

Az alkalmazott írásbeli panaszt tehet munkaügyi, munkajogi, problémái esetén.
Írásos panaszát az óvodavezetőnek címezve, hivatalos levélben, hétköznaponként 8.00-15.00 óráig
nyújthatja be az intézmény irodájában.
Az óvodavezető panaszkezelési feladatai:
‘
.
‘
‘

a beérkezett írásos panaszt iktatja
kivizsgálja és S napon belül dönt a panasz jogosságáról
nem jogos panasz esetén írásban tájékoztatja az alkalmazottat
jogos panasz esetén 30 nap áll rendelkezésére, hogy jegyzőkönyv formájában
válaszoljon az érintettnek, melyben tájékoztatja a panasz megoldásáról

Amennyiben az írásbeli panasz az egyeztetések után sem vezet megoldáshoz, Úgy a panaszos és az
óvodavezető közösen keresik fel a fenntartó képviselőjét.
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Az intézmény partnereire vonatkozó panaszkezelési eljárás rendje:
A partnerintézmények
intézményvezetőnek.

minden

esetben

írásos

formában

küldhetik

panaszukat

az

Az óvodavezető panaszkezelési feladatai;
.
.
.
.

a beérkezett írásos panaszt iktatja
kivizsgálja és 5 napon belül dönt a panasz jogosságáról
nem jogos panasz esetén írásban tájékoztatja az érintett partnert
jogos panasz esetén 30 nap áll rendelkezésére, hogy jegyzőkönyv formájában
válaszoljon az érintettnek, melyben tájékoztatja a panasz megoldásáról

Amennyiben az írásbeli panasz az egyeztetések után sem vezet megoldáshoz, úgy a panaszos és az
óvodavezető közösen keresik fel a fenntartó képviselőjét.

Panasznyilvántartás, a panaszkezelési eljárás dokumentálása
A panaszokról az óvodavezető „Panaszkezelési nyilvántartás” t (lásd 2. Melléklet) köteles vezetni,
melynek a következő adatokat kell tartalmaznia:
.

A panasz tételének időpontja és a panasztevő neve.

.

A panasz leírása (amennyiben a panasz tétele írásban történt, az írott dokumentum).

.

A panaszt az intézmény nevében fogadó személy neve, beosztása.

.

A panasz kivizsgálásának módja, eredménye.

.

Az esetleg Szükséges intézkedés megnevezése.

.

Az intézkedés végrehajtásáért felelős személy neve.

.

A panasztevő tájékoztatásának időpontja.

.

Az írásbeli válasz iktatott jegyzőkönyvének másolata

Celldömölk, 2019. augusztus 21.

Gergyené Bognár
óvodavezető

4
.

‚
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Melléklet

Alulírott nyilatkozom, hogy a Hajnalcsillag Evangélikus Óvoda 2019. szeptember 01. napján
hatályba lépett Panaszkezelési Szabályzatát elolvastam, megismertem, a benne összefoglalt
rendelkezéseket maradéktalanul betartom és betartatom.
Nyomtatott név

Aláírás

Munkakör, pozíció
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II. Melléklet
Panaszkezelésj nyilvántartás

Panaszfelvétel dátuina

Panasztevuj neve:
A panasz fogadójának
neve, beosztása, aláírása:

A panasz rövid leírása:
Az intézkedés
végrehajtásáért felelős
személy, neve, aláírása:
A panasz
kivizsgálásának módja,
eredménye:
Az intézkedés
megnevezése:
A panasztevő
tájékoztatásának módja,
annak időpontja
Egyéb teendők:

Mellékletek:
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Házirend 1. sz. Melléklet
Szülői kérelem, a gyermek igazolt hiányzásához

HAJNALCSILLAG EVANGÉLIKUS ÓVODA
Cím: 9500 Celldömölk, Koptik Odó U. 4. ~ Telefon: 06-95-779-335; 20-441-2311
email: hajnalcsillag@lutheran.hu OM azonosító: 036435

hogy a

Alulírott, sziitő, gondviselő, ezúlon kérem,
gyermekernnck, 201

hó

nevű

napj~n, az óvodai foglalkozósról való óvolmaradósának engedélyezósét!

Dátun

Aláírás

szülő, gondviselő

A Hajnalcsillag Evangélikus Óvoda, 9500, CelIdőmőIk, KopÉik O. u.4.
OM azonosítója 036435
Gergyéné Bognár Mária óvoda vezetője a 20/2012. (VITt. 31.) EMMI rendelet SI. ~ (2) a) bekezdése* alapján
sorsz.

A hiányzó gyermek adatai
Gyermek neve

2.

Oktatási azonosítója

3.

Az igazolt hiónyzás ideje

Afenti idb~rnntra, °°házirendben ‘negizatározottak szerint engedélyt adok a távolmaradásra, a Jziányzást igazoltnak tekintem.
Dátum
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