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Kedves olvasó! 

A házirend az intézmény életét, működését meghatározó egyik fontos alapdokumentum, mely 

tartalmazza a törvényi előírások figyelembevételével megalkotott gyermeki jogok és 

kötelességek gyakorlásával kapcsolatos szabályokat. Hatálya érinti az intézmény valamennyi 

gyermekét, azok szüleit, az alkalmazottakat, valamint kiterjed az intézmény teljes épületére, 

továbbá az intézmény által szervezett programok egyéb helyszíneire és résztvevőire.  

A dokumentumban megfogalmazottak visszavonásig érvényesek.  

A házirend a következő jogszabályi előírásoknak megfelelően készült: 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (Nkt.) 

A nevelési – oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények 

névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 

A nevelési – oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények 

névhasználatáról szóló 22/2015 (IV.21) EMMI rendelet 

1. Az óvoda küldetése 

A gyermeket Isten ránk bízott ajándékának tekintjük, aki szüleinek olyan kincse, melynek 

értékét a szülőkkel közösen és fokozatosan tárjuk fel. Keresztényi értékek közvetítésével 

értékes embereket szeretnénk nevelni, akik tudnak játszani, tanulni, egymást elfogadni, tisztelni 

és megbocsátani, s akik számára fontos a közösség, a hovatartozás. A különbözőséget, a 

másságot elfogadjuk, az egyéni értékek pozitív irányú megközelítését erősítjük. Célunk, a teljes 

ember személyiségformálása.  

2. Általános információk 

A köznevelési intézmény neve:  

Paksi Balogh Antal Katolikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium 

Székhelye: 7030 Paks, Templom tér 6. 

OM: 036276 

Az intézmény vezetője: Koósz Roland 

Tel.: 06-75/311-852 



E-mail: baloghakatisk@freemail.hu 

Honlap: www.baloghakatisk.hu 

Az intézmény fenntartója: 

Magyar Katolikus Egyház Pécsi Egyházmegye 

7621 Pécs, Dóm tér 2.  

Az intézmény típusa: Többcélú, közös igazgatású, köznevelési intézmény /óvoda, általános 

iskola és gimnázium/ 

Tagintézménye: 

Balogh Antal Katolikus Általános Iskola és Gimnázium Kalkuttai Szent Teréz Tagóvodája 

Tagintézmény címe: 7030 Paks, Kossuth L. u. 2. 

OM: 036276-002 

A tagóvoda vezetője: Heszné Rauth Ildikó 

Az óvoda gyermekvédelmi megbízottja: Heiszler Istvánné 

Az óvoda megbízott logopédusa: Jékel Ildikó 

Az óvoda gyermekorvosa: Simonné Dr. Tajdina Julianna 

Az óvoda védőnője: Hegedűsné Pákai Teréz 

3. Működési rend 

3.1 Az óvoda nyitva tartása 

Hétfőtől péntekig tartó munkarenddel az óvoda egész évben folyamatosan működik.  

Az óvoda reggel 6.30-tól délután 17.00-ig tart nyitva.  

Reggeli ügyelet: 630-800 

Délutáni ügyelet: 1600-1700 

Kérjük, hogy lehetőség szerint 8.30-ig érkezzenek meg a gyermekek az óvodába.  

Reggeli érkezéskor a gyermeket minden esetben a felnőttnek kérjük átadni, s a délutáni 

távozáskor pedig szintén felnőttől vegyék át.  
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A nem ebédelő gyermeket 11.30-12.00 óráig kérjük hazavinni az óvodából.  

3.2 A működésre vonatkozó szabályok 

Az óvoda a gyermek 3 éves korától a tankötelezettség megkezdéséig nevelési-oktatási 

intézmény. A nevelési év az adott év szeptember 1-től augusztus 31-ig tart.  

A nyári időszakban, valamint az iskolai szünetek ideje alatt, amennyiben létszámcsökkenés 

tapasztalható, az óvoda összevont csoportokkal működik.  

A nyári takarítás 4 hét, melyről a Fenntartó rendelkezik, s annak időpontja az adott év február 

15-ig a faliújságon kifüggesztésre kerül.  

Nevelés nélküli munkanapot az óvoda évente 5 alkalommal igénybe vehet. A zárva tartásról 

legalább 7 nappal előbb a szülőt értesítjük.  

4. Gyermekvédelmi feladatok, az óvoda óvó-védő előírásai 

A gyermekvédelmi feladatokat ellátó személy óvodánkban Heiszler Istvánné, a Halacska 

csoport óvodapedagógusa. Folyamatos kapcsolatot tart a Szociális segítővel, a Paks Kistérség 

Szociális Központjával. Feladatait éves Munkaterv alapján végzi, valamint irányításával eseti 

problémákat old meg az óvoda pedagógusaival. A gyermekek védelmében, törvényi 

megfeleltetés mentén a következő szabályokat határozta meg az intézmény: 

- A gyermekek csak felnőtt kísérettel jöhetnek, ill. távozhatnak az óvodából, melyről a 

szülőnek kell gondoskodnia. Amennyiben testvér, vagy más ismerős (min. 14 éves 

kortól) viszi el a gyermeket, úgy kérjük azt jelezni a csoportban dolgozó 

óvodapedagógusoknak. 

- Érkezéskor kérjük a gyermeket az óvodapedagógusnak, (dajkának) szíveskedjenek 

átadni. Felhívjuk a kedves szülő figyelmét, ha hazamenetelkor átvette gyermekét az 

óvodai munkatárstól, a továbbiakban már a gyermek testi épségéért a felelősség a 

szülőt terheli az épületben és az udvaron is. 

- Kérjük a gyermekek ruházata tiszta, kényelmes legyen, úgy, hogy az időjárásnak 

megfelelően tudjuk azt cserélni. Teljes váltóruháról a szülő feladata gondoskodni, s ha 

szükséges, azt pótolni kell.  

- Az óvodában megbetegedő, lázas gyermeket a szülőnek az értesítéstől számított 

legrövidebb időn belül haza kell vinnie. Lábadozó, gyógyszeres kezelés alatt álló 

gyermek az óvodát nem látogathatja teljes gyógyulásig. Betegség után csak orvosi 

igazolással jöhet a gyermek óvodába.  



- Telefonszám, vagy más személyes adat változása esetén kérjük a kedves szülőket, 

jelezzék azt a csoport pedagógusainak.  

- Sérülést okozó, veszélyes tárgyat, játékot az óvodába nem lehet hozni. Az otthonról 

hozott játékokért, értékekért felelősséget nem tudunk vállalni.  

Az óvodai tevékenységekkel együtt járó veszélyforrásokat, a gyermekek egészségére 

és testi épségére vonatkozó szabályokat az adott nevelési évben folyamatosan 

ismertetjük a gyermekekkel.  

Baleset esetén a pedagógus köteles a gyermeket elsősegélyben részesíteni, majd 

értesíti a szülőt, szükség esetén orvost, vagy mentőt hív.  

- Fertőző betegséget, a továbbterjedés miatt, kérjük, jelentsék az óvoda vezetőjénél, 

vagy a csoport pedagógusánál.  

- A szülők tartsák tiszteletben a csoport napirendjét és az óvodai élet megzavarása nélkül 

vigyék el a gyerekeket. 

- Kérjük a szülőket, hogy a csoportszoba tisztasága miatt, gyermekeik érdekében csak 

engedélyezett időben tartózkodjanak a csoportszobában /beszoktatási idő, nyílt nap, 

ünnepély, szülői értekezlet/.  

Az óvoda berendezési tárgyait, helyiségeit, értékeit kérem, hogy mindenki óvja, védje! 

- Dohányozni az óvoda egész területén és 5 méteres körzetében tilos! 

- Bombariadó, illetve tűzriadó esetén az óvoda kivonulási terve alapján hagyják el a 

gyermekek és a bent tartózkodók az épületet, melyet a munkavédelmi szabályzat 

tartalmaz. 

- A gyermekek érdekében kérjük, a bejárati ajtót és a folyosó ajtót minden esetben 

szíveskedjenek becsukni. 

5. A gyermekek étkeztetése, a térítési díj szabályozása 

A gyermekek számára az óvodában háromszori étkezést biztosítunk, kivéve a diétás 

étkezőket. A diétás gyermekek számára a konyha csak ebédet biztosít, a tízórait és az 

uzsonnát a szülőnek kell csomagolnia. Diétás étkezést a 37/2014.EMMI rendelet értelmében 

csak azok a gyermekek vehetnek igénybe, akik szakorvos által kiállított szakvéleménnyel 

rendelkeznek. Az ételt a Fény Kft biztosítja, óvodánkban csak tálalókonyha üzemel.  

Az étkezések ideje:  

Tízórai: 830- 930 folyamatos 



Ebéd: 1145-1300 

Uzsonna: 1500-1530 

Étkezési térítési díj befizetése: 

A szülők értesítést kapnak a befizetés napjáról /faliújságra függesztve, az egyéni átutalással 

fizetők e-mailben/, mely előre meghatározott napokon, minden hónap első szerdán és 

csütörtökön van A térítési díj befizetése utólagos fizetéssel történik a székhelyintézmény 

gazdasági irodájában, Paks, Templom tér 6. szám alatt. 

Hiányzás esetén az étkezés lemondható minden nap 8.00 óráig, mely csak a következő naptól 

érvényesíthető.  

Ingyenes étkezési kedvezményre jogosult az a gyermek, aki: 

- rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül 

- tartósan beteg vagy fogyatékos 

- családjában tartósan beteg vagy fogyatékos gyermeket nevelnek 

- családjában három vagy több gyermeket nevelnek 

- családjában az egy főre jutó havi jövedelem összege nem haladja meg a kötelező 

legkisebb munkabér nettó összegének 130 %-át.  

Az igénybevétel feltétele: a kedvezményre jogosító irat /határozat, igazolás/ bemutatása. 

6. A gyermekek távolmaradásának szabályai 

A gyermekek óvodai mulasztását igazolni kell /20/2012 EMMI rendelet 51.§/. 

A mulasztást igazoltnak tekintjük, ha 

- a gyermek beteg volt és azt orvos igazolja 

- a gyermek a szülő írásbeli kérelmére a tagóvoda vezetőtől engedélyt kapott a 

távolmaradásra. Írásbeli kérelem nyomtatványa a csoport pedagógusától kérhető. 

- a gyermek hatósági intézkedés vagy egyéb alapos indok miatt nem tudott 

kötelezettségének eleget tenni.  

A be nem jelentett és nem igazolt hiányzást igazolatlannak tekintjük.  

- Ha egy gyermek egy nevelési évben 5 napnál többet hiányzik igazolatlanul, az óvoda 

vezetője értesíti a gyermek tartózkodási helye szerinti illetékes gyámhatóságot és a 

gyermekjóléti szolgálatot. 



- Ha a gyermek igazolatlan mulasztása egy nevelési évben eléri a 10 nevelési napot, az 

óvoda vezetője a mulasztásról tájékoztatja az általános szabálysértési hatóságot.  

- Ha a gyermek igazolatlan hiányzása egy nevelési évben eléri a húsz nevelési napot, az 

óvoda vezetője értesíti a gyermek tartózkodási helye szerinti illetékes gyámhatóságot.  

7. Az óvodai felvétel, átvétel rendje 

A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a 3. életévét betölti, a nevelési év 

kezdő napjától köteles óvodába járni. Az óvodai nevelésre kötelezett gyermeknek legalább napi 

négy órában kell részt vennie az óvodai nevelésben. Az óvoda felveheti azt a gyermeket is, aki 

a 3. életévét a felvételtől számított fél éven belül betölti.  

Az óvodai felvétel, átvétel jelentkezés alapján történik és folyamatos. 

Az óvodai beiratkozásra a tárgyév április 20-a és május 20-a között kerül sor. A beiratkozás 

pontos időpontjáról, az érintettek köréről a fenntartó, az intézményvezetés közleményt ad ki, 

melyet az intézmény honlapján, a helyi médiában megjelentetünk.  

A beíratáskor szükséges okiratok, dokumentumok: a gyermek nevére kiállított személyi 

azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolvány, a gyermek születési anyakönyvi kivonata, 

Taj kártyája, a szülő személyi igazolványa, lakcímkártyája.  

A beiratkozáskor a szülőket tájékoztatjuk gyermekeik óvodai csoportba történő beosztásának 

lehetőségeiről.  

A csoportok férőhelyének meghatározásakor a törvényi szabályozást vesszük figyelembe.  

A szülő írásos értesítést kap arról, hogy gyermeke óvodai felvételt nyert, vagy felvétele 

elutasításra került.  

Annak a szülőnek, aki a kötelező óvodai nevelés alól felmentést kér, a fenntartóhoz, 2020. 

január 1-e után a Kormány által kijelölt szervhez tárgyév május 25. napjáig kérelmet kell 

benyújtania. A gyermek a 4. életévének betöltéséig menthető fel az óvodába járás alól.  

A gyermekek átvétele más intézményből hivatalos átjelentkezés útján történik, melynek 

nyomtatványát az átvételben érintett óvodavezetők kitöltik és kölcsönösen megküldik 

egymásnak. Az óvodai elhelyezés szülő kérelemre, másik óvodába történő átvétellel 

megszűnik. Az óvodai jogviszony megszűnésével, a gyermek adatait az óvoda 

nyilvántartásából töröljük.  

8. Nevelési év rendje 



A nevelési év - amennyiben a miniszter másként nem rendelkezik – minden év szeptember 1-

től, a következő év augusztus 31-ig tart. Az intenzív fejlesztési szakasz minden év szeptember 

1-től, a következő év május 31-ig tart.  

Az óvoda jelentős létszámcsökkenés esetén csoport összevonással üzemel.  

Az óvoda nyári zárva tartása négy hét, a fenntartó utasítása alapján, melynek időpontjáról 

minden év február 15-ig a szülőket faliújságon, honlapon értesítjük. 

9. Ingyenesen, alanyi jogon igénybe vehető tevékenységek 

- A gyermekek óvodai nevelése, a gyermekek napközbeni ellátása. 

- Óvodai tevékenységekben való részvétel. 

- Vallásos nevelésben való részvétel. 

- Művészeti nevelésben való részvétel, néptánc, drámajáték, kézműves foglalkozás. 

- Logopédiai foglalkozáson való részvétel. 

- Fejlesztő, felzárkóztató tevékenységeken, Alapozó terápián való részvétel. 

- Az Alapító Okiratban szereplő SNI gyermekek felzárkóztató foglalkozásai. 

- A gyermekek rendszeres egészségügyi felügyelete, orvosi, védőnői vizsgálata. 

- Az óvoda létesítményeinek és eszközeinek használata. 

9.1 Térítés köteles, nevelési időn túl szervezett tevékenységek 

Nevelési évenként, a szülők igényeit is figyelembe véve szervezzük a különböző nevelési időn 

túli tevékenységeket. Megszervezésénél figyelembe vesszük a gyermekek érését, életkori 

sajátosságát, a Helyi Pedagógiai Programot. Ezen tevékenységek a szülő számára térítés 

kötelesek, melyet a foglalkozást vezető külsős szakembernek kell fizetni. 

10. Jogok és kötelességek 

10.1 Gyermekek jogai:  

- Az óvodában, biztonságban és egészséges környezetben neveljék és oktassák. Az 

óvodai napirendet életrendjének megfelelően alakítsák ki (játékidő, mozgás, levegőzés, 

pihenés, étkezés). 

- Biztonsága érdekében az óvodában tartózkodás ideje alatt végig óvodapedagógus 

felügyelete alatt áll. 

- Személyiségét, emberi méltóságát és jogait tiszteletben kell tartani, védelmet kel 

számára biztosítani a fizikai és lelki erőszakkal szemben. A gyermek nem vethető alá 

testi fenyítésnek. 



- A gyermek joga, hogy személyiségi jogait, cselekvési szabadságát és a magánélethez 

való jogát az óvoda tiszteletben tartsa, e jogának gyakorlása azonban nem korlátozhat 

másokat e jogainak érvényesítésében. 

- Képességeinek, érdeklődésének, adottságainak megfelelő nevelésben, oktatásban 

részesüljön. 

- A gyermeknek joga van adottságának megfelelő megkülönböztetett ellátásban 

részesülni, pedagógiai szakszolgálathoz fordulni segítségért. 

- Vallási, világnézeti, nemzetiségi önazonosságát tiszteletben kell tartani. 

- Az óvodában hit-és világnézeti nevelésben részt vegyen, az intézményi Pedagógiai 

Programban megfogalmazottak szerint.  

- A gyermeknek joga, hogy családja anyagi helyzetétől függően, amennyiben jogosult rá, 

ingyenes étkezésben részesüljön. 

- A gyermek joga, hogy rendszeres egészségügyi felügyeletben és ellátásban részesüljön. 

10.2 A szülők jogai: 

- A szülőt megilleti a nevelési-oktatási intézmény szabad választásának joga. 

- Joga, hogy megismerje az intézmény Munkatervét, SZMSZ-ét, Pedagógiai Programját, 

Házirendjét.  

- Joga, hogy folyamatos tájékoztatást kapjon gyermeke fejlődéséről, gyermeke neveléséhez 

tanácsokat kapjon. 

- A szülő kezdeményezheti Szülői Szervezet létrehozását, részt vehet és közreműködhet 

annak tevékenységében. 

- A Házirend egy példányát a beiratkozáskor a szülőnek átadjuk, és ő aláírásával hitelesíti 

az átvételt.  

10.3 A szülők kötelességei: 

- Biztosítsa gyermeke óvodai nevelés keretében folyó iskolai életmódra való felkészítő 

tevékenységeken való részvételét. 

- Megtegye a szükséges intézkedéseket gyermeke jogainak érvényesítéséhez. 

- Megtegyen minden tőle elvárhatót gyermeke fejlődéséért. 

- Rendszeres kapcsolatot tartson a gyermekével foglalkozó óvodapedagógusokkal. 

- Elősegítse gyermekének a közösségbe történő beilleszkedését, az óvoda rendjének, a 

közösségi élet magatartási szabályainak elsajátítását.  



- Tartsa meg az óvoda helyiségei és az óvodához tartozó területek használati rendjét. 

- Erkölcsi és anyagi felelősséggel tartozik az óvodában okozott kárért. 

- Tartsa tiszteletben az óvoda dolgozóinak emberi jogait és méltóságát. 

- A katolikus hitre nevelés elveivel azonosuljon. 

- Minden gyermeket a szeretet, a védelem és jogainak betartása illeti meg, melyet egy 

szülő sem sérthet meg. 

10.4 Az óvodába járó gyermekekre és szüleikre vonatkozó kérések 

- A gyermekek ruházata legyen praktikus, kényelmes, tiszta. 

- Tartalékruhát, alsóneműt, nylonzacskót minden gyermek zsákjában helyezzenek el a 

szülők, az esetleges átöltöztetéshez. 

- A gyermekek ruhái, de legalább a torna felszerelés, ágynemű, törölköző, cipő 

legyenek jellel ellátva, a könnyebb megkülönböztetés érdekében. 

- A szobai, udvari váltóruha, cipő kiválasztásakor az egészségügyi és kényelmi 

szempontokat feltétlenül vegyék figyelembe. 

- Réteges öltözködés, öltöztetés jellemezze a gyermekek ruházatát, hogy módunkban 

álljon az időjárásnak megfelelően átöltöztetni őket. 

- Ünnepélyek alkalmával a gyermekek ruházata legyen az alkalomhoz illő. 

- Legyen az óvodásnak az úszáshoz megfelelő felszerelése. 

- Papucs használta az óvodában nem ajánlott, mert baleset veszélyes! 

- Kérjük, vigyázzanak egymás személyes tárgyaira, a gyerekeket is erre neveljük. 

- A gyermekeknek az óvodában az ékszerek viselése nem ajánlott, (gyűrű, lánc, karkötő, 

lógós fülbevaló) mert balesetveszélyes, elvesztéséért, rongálódásáért felelősséget nem 

vállalunk, kérjük azok mellőzését. 

- A szülőktől elvárjuk, hogy más gyermekét az óvoda területén ne nevelje, 

rendszabályozza, ne vonja felelősségre. 

- Kísérje figyelemmel gyermeke fejlődését, és a tőle elvárható módon segítse a fejlődés 

folyamatát, valamint gyermeke közösségbe való beilleszkedését. 

- Az együttnevelés érdekében a szükséges tájékoztatást adja meg a gyermekről. 

11. A gyermekek jutalmazásának, értékelésének elvei és formái 

A gyermekek jutalmazását szóbeli elismeréssel, dicsérettel, pozitív megerősítéssel fejezzük ki 

harmonikus személyiségének kibontakoztatása érdekében. 



A gyermekek nagyobb sikereit közzétesszük, nyilvánosságra hozzuk (óvodában, helyi sajtóban, 

médiában) 

A gyermekek értékelését megfigyelés és különböző vizsgálat, feladatlap, munkalap kiértékelése 

alapján az óvodapedagógusok végzik, melyet Fejlődési naplóban évente kétszer rögzítenek és 

tájékoztatják a szülőt a bejegyzés tartalmáról. 

12. A kapcsolattartás formái 

- Szülők Közösségének megbeszélése - évente három alkalommal a szülői értekezletek 

előtt, illetve esetenként  

- Szülői értekezlet – évente három alkalommal, valamint egy alkalommal, a nevelési év 

kezdete előtt előzetes szülői értekezlet. 

- Nyílt napok – a szülőkkel együtt töltött ünnepek, megemlékezések és egyéb 

rendezvények alkalmával. 

- Munkadélután 

- Napi szintű találkozás alkalmával történő beszélgetések 

- Faliújság 

- E-mail 

- Telefon 

13. Panaszkezelés 

Panasz, probléma esetén keressék fel személyesen, vagy telefonon, levélben a csoport 

óvodapedagógusait. Amennyiben ők nem tudnak segítséget nyújtani, úgy forduljanak 

bizalommal a tagóvoda vezetőjéhez, eredménytelenség esetén az intézmény vezetőjéhez.  

14. A gyermekek beiskolázásának rendje 

A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a hatodik életévét betölti, 

legkésőbb az azt követő évben tankötelessé válik.  

A tankötelezettség megkezdésének feltétele a gyermek iskolába lépéshez szükséges 

fejlettségének megléte, annak igazolása. A gyermek iskolába lépéshez szükséges 

fejlettségének jellemzőit az Óvodai Nevelés Országos Alapprogramjának kiadásáról szóló 

kormányrendelet határozza meg.  

Amennyiben a gyermek eléri az iskolakezdéshez szükséges mentális, fizikális fejlettséget, 

óvodai szakvéleménnyel szülője beíratja az általános iskolába. A hatodik életévét augusztus 



31-ig betöltött gyermekek további óvodai nevelése /amennyiben a gyermek fejlettsége 

indokolja/a következő módon lehetséges: 

A szülő kérelmet nyújt be az iskolakezdés évében január 15-ig a felmentést engedélyező 

szervhez. Amennyiben a benyújtásra nyitva álló határidő előtt a gyermek rendelkezik Szakértői 

Bizottság által kiállított szakvéleménnyel, miszerint javasolja a gyermek további egy év óvodai 

nevelésben való részvételét, szülői kérelem benyújtására nincs szükség. /Nkt. 45. § (2), mely 

2020. január 1-én lép hatályba. 

A szabad iskolaválasztási joggal minden szülő élhet, függetlenül attól, hogy gyermeke milyen 

fenntartású óvodába jár.  

Az óvoda székhelyintézményébe, a Paksi Balogh Antal Katolikus Óvoda, Általános Iskola és 

Gimnázium iskolájába jelentkezés útján és a beiratkozást követően automatikusan kerül be a 

gyermek, s kezdi meg tanulmányait. 

15. Katasztrófa, tűz és bombariadó esetén szükséges teendők 

Katasztrófa esetén az intézményvezető és a tagóvoda vezető intézkedik. Akadályoztatása 

esetén az SZMSZ-ben szabályozott helyettesítési rend szerint járunk el.  

Az épület kiürítésének időtartamáról, a gyermekek elhelyezéséről az intézkedést vezető 

hatóságtól kapott információ alapján az intézményvezető, tagóvoda vezető, akadályoztatásuk 

esetén az intézkedéssel megbízott személy dönt.  

A balesetveszély elkerülése és elhárítása mindenki számára alapvető feladat a kötelezően 

betartandó előírások figyelembevételével.  

16. A Házirend nyilvánossága, hatálya 

A házirend az óvodai faliújságon, az intézmény honlapján megtekinthető. Az új 

kiscsoportosok szülei, a beiratkozáskor a házirend egy példányát otthoni használatra kézhez 

kapják, melyet aláírásukkal igazolnak.  

A házirend területi hatálya érvényes az intézmény egész területére és a szervezett külső 

helyszíni programokra, tevékenységekre. 

Személyi hatálya kiterjed a Balogh Antal Katolikus Általános Iskola és Gimnázium Kalkuttai 

Szent Teréz óvodával jogviszonyban álló alkalmazottakra, gyermekekre, szülőkre, az óvoda 

területén jogszerűen tartózkodókra.  



Időbeni hatálya az intézménybe történő belépéstől, annak elhagyásáig tart.  

17. Záró rendelkezések 

A Házirendet az óvoda vezetője állítja össze, és a nevelőtestület fogadja el.  

A Házirend elfogadásakor, illetve módosításakor az óvoda Szülői Közössége véleményezési 

jogot gyakorol. 

Jelen Házirend a Fenntartó egyetértését követően 2019. szeptember 1-től érvényes. 

A Házirendben foglaltak megvalósulását a nevelőtestület szükség szerint, de legalább évente 

egyszer felülvizsgálja, s módosítja, ha a jogszabály előírja. 

Rendkívüli felülvizsgálatot, módosítást kezdeményezhet a nevelőtestület, a Szülők 

Közössége, ha legalább 30-30%-a kéri a módosítást, valamint a Fenntartó. 

 

Paks, 2019. szeptember 1. 

 

        Heszné Rauth Ildikó 

       Tagóvoda vezető 

 


