
Intdzmdny neve: Angyalkert Magrin 6voda - Angel's Garden Pre-School
Az 6voda fenntarl6ja: Angyalkert Mag6n6voda Nonprofit Kft.
Az ovoda cime, szdkhelye: 6000 Kecskemdt, B6nk B6n utca 5.

Telefbn szdma: 06-76-800- I 6 1 Mobil: +36130-2363- 858

B-mail cime: angyalkert.kecskemet@gmail.com

L Ovoda nyitvatart6sa: Munkanapokon hdtfotol-pdntekig 7:00- 1 7:00 ordig
Nyitva tartas. rigyelet

. A neveles nelkrili napokon szervezetl tigyelet rendje: Az elozetesen elvegzett igenyf-elmdrds

alapjdn a kijelolt csoportban tortdnik.
Az 6voda napi nyitva tarl6s6nak rendje: 7.00 6ra- 17,00 6r6ig
Az 6vodai munkaido: 6.30 - 17.30 6r6ig

A h6zirend 6llapitja meg a gyermeki jogok 6s kotelessdgek gyakorl6s6val, valamint az intezmeny
rn unkarendj dvel kapcso latos rendel kezdseket.
A h6zirendbe foglalt eloir6sok cdlja biztositani az intezmdny tdrvenyes mtikoddset, az

intdznrdnyben foly6 nevelds es oktatds zavattalan megval6sit6s6t. A H6zirendben foglaltak szerint
a gyermekkozossdg drdekeit tartja szem elott.

2. A hdzirend hat6l),a

A h6zirend eloir6sait be kell tartani az inlezmenybe j616 gyerekeknek, a sziiloknek, az tntezmeny
pedag6gusainak es mds alkalmazottainak. A h|ztrend eloir6sai azokra az intezmdnyi ds

intdzrnenyen kivtili programokra vonatkoznak, melyeket a Pedag6giai program alapjttn az

intdzmeny szervez, ds arnelyel<en az intdzmdny ell6tja a gyermekek feliigyeletet.
A gyermekel< az intezmdny 6ltal szervezelt, de intdzmdnyen kivijli rendezvdnyeken is kotelesek
betartani a h|zirend eloir6sai t.

3, dh6zirend n)'iiv6noss6ga

A lr6zirend eloirdsai nyilv6nosak, azL rninden erintettnek (sztilonek, valamint azinlezmeny
alkalmazottainak) ismernie kell
A h6zirend egy-egy pdld6r-rya rnegtekintheto:

. az intdzmdny iratttrdban,

. az intdzmdny vezetojdndl;

. minden csopoft oltozojeben
A h6zirend egy peld6ny6t - a kozoktat6si tdrvdny eloir6sainak megfeleloen - az intdzmdnybe tdrtdno
beiratkoz6skor a sztilonek atadjuk, melyet al6ir6s6val igazol,
Az irjonnan elfogadott ds/vagi, m6dositott l"r6zirend eloir6sair6l tajekoztatjuk a szr.iloket a kdvetkezo
sztiloi drlekezleten.

' A h6zireud rendelkezeseinek a gyermekekre ds a szrilokre vonatkoz6 szabtiyait minden nevelesi
ev elejdr-r a sztilokkel sztiloi drtekezleten isrnertetjtik.
A I{6zirendrol minden drintett t|jekoztatlst k6rhet azlntezmeny vezetojetol, elore egyeztetett
idopontban.

4.

A Hdzirend tervezetdt a nevelok ds a szillok javaslatainak figyelembevdteldvel azlntezmeny
vezetoje kdsziti el.
A Llazirend tervezetdt megvitatja a nevelok munkakcjzossdge ds vdlemdnytiket eljuttatj6k az
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Intezmdny v ezetSjehez.
A H6zirend hervezeterol azlntdzndny vezetoje megkdri a szi.iloi szervezet (kozosseg) vdlemdnydt.
Azlntezmeny vezetoje a nevelok, a sztilok vdlemdnydnek figyelembevdteldvel elkdsziti a H6zirend
vdgleges tervezetdt. A H6zirend elfogad6sa elottaz Intdzm6ny vezetoje beszerzi a sztiloi szervezet
vd I emdny d t az elkeszitett tervezette I kapcsolatban.
A H6zirendet a nevelo testtilet fogadja el 6s annak j6v6hagy6s6val lep hat|lyba.
Az ervenyben ldvo H6zirend modosit6s6t kezdemdnyezheti azlntezmeny vezetoje, a nevelotestlilet
es a sztiloi szervezet is.

Ha a gyermek az 6vodai foglalkoz6sr6l t6vol marad, mulaszt6s6t igazolni kell.
A mulasztds akkor tekintheto igazoltnak, ha:

. a gyermek - a szilo elozetes kerelmere - enged6lyt kapott a t6volmarad6sra. melyet az
Intdzmdnyv ezeto hagy j ov it.

. a gyermek beteg volt, s azt az al6bbiak szerint igazolja:
- a betegsdg miatti mulaszt6s rgazolilsdra orvosi igazolls sziikseges annak drdekdben, hogy
igazolt legyen az ateny is, hogy a gyermek mdr egeszseges.
- a gyermek egydb alapos indok miatt nem tudott e kotelezettsdgdnek eleget tenni, a sziilo
igazolhatla aht|nyzitst. Az rgazol6s ir6sban tdrt6nik.
A gyermek reszdre a sztilo minden napot igazolhat.

6.

A gyermek kotelessdge. hogy:
. 6vja saj6t ds t6rsai testi dpsdgdt, egeszsdget;
o elsaj6titsa ds alkalmazza az egeszsegdt ds a biztonsdgitt vddo ismereteket;
o betaftsa, 6s igyekezzen tdrsaival is betartatni a neveloitol hallott, a balesetek
' megelozesdt szol 9616 szabdlyokat- BVO csoportnapl 6ban dokument6lt-.

A vddono elvegzi a gyermekek higidniai, tisztas6gi szirovizsgttlatdt dvente ket alkalommal.
A Sztilo feladata, hogy gyermeke esetleges betegsdgdrol (Iaz. h6ny6s. hasmends, antibiotikum
szeddse, bdrdnyhimlo ...stb.) gyermeke csoportj6nak pedag6gusait t6jekoztassa. Barminemu
bete gse g stb. elhal I g atdsa a Hfnir end srilyo s me gsze gdsdnek mino stil.

Az Intezm6nybe - az adott csoportba j6r6 tdbbi gyermek egdszsegenek vddelme drdekdben - csak

egeszsdges gyermeket 6ll m6dunkba bevenni. Az Intezmdnyben az ovodapedag6guskotelessdge ds

feladata a gyermek egdszsdgi 6llapotdnak pillanatnyi helyzeterol es ha sziikseges esetleges

hazaktilddsdrol dcinteni.

Gennyes orrvdladdkkal nem vesztink be azlntezmdnybe gyermeket!

Intdzmdnyiinkben csak teljesen egdszsdges gyermek tart6zkodhat. Beteg, megf6zott, gy6gyszert
szedo, rneg l6badozo gyermek behozatala az Intezmdnybe, az o gy6gyul6sa es a tdbbi gyermek
egdszsdgenek megorzese 6rdekdben nem megengedett. Betegsdgbol visszatdro gyermek a

visszatdrds elso napj6n csak orvosi igazol6ssal veheto be a gyermekcsoportba.
Ferlozo betegs€g esetdn - rubeola, b6r6nyhimlo, skarl6t, m6jgyullad6s, szalmonella ...stb. - a

szi.ilonek bejelentdsi kotelezettsdge van az Intezmeny feld. Intdzmdnytink a bejelentdst kdvetoen
fertotlenito takarit6st vesez.
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Antibiotikunot szedo gyermeket azlntezmenyben nem tart6zkodhat! Az antibiotikumot semmilyen

kortilmdny kozdtt nem 6ll n-r6dunkban beadni.
Azh-ftezmeny higidnidj ttt szem elott taltva. a sziilo azlnlezmenybe csak a v6s6rl6s helydt igazolo
blokl< leadasdval hozhat be tortat sziiletdsnapi iinnepsdgre!

Azlntezmeny teljes tenileten tilos a doh6nyz6s.

Az intezmenyre vonatk ozo szab|ly ok

t. y

A beiratkozfs ideje: A neveldsi dvben folyamatosan tcjrldnik.

Bsuaftq4s-madia:
-Szenelyesen, lehetoleg a gyermekkel
-Jelentkezdsi 1ap, Meg6llapod6s, Tdritesi 6s Dijtdtelek,kitoltesevel
-Kijelolt dokumenturnok -, Hdzirend, Adatvddelmi-, Ovodahaszn|lati,- Sziiloi feliigyeleti
nyilatkozat kitoltdsevel es al6ir6s6val
-Regisztr6ci6s dij befizetdsdvel tortdnik
' 
I- il ek o zraLirs a fe I v dt e h'o I : i r 6 s o s tb mtdb an. ( hatir o zat)

M6s
. Szerndlyesen az tntezmenyvezetovel egyeztetve
o Az,,Ertesftds 6vodavflto zlaIilsroI" kitoltott nyomtatv6nnyal,
o Az drvdtel indokl6sdval
c Az 6vodaijogviszony kezdete: a felvdteli hatdrozat kelte

gviszonya:
o "Megszuntk az 6vodai elhelyezes - NKT 53 S ( 1) pontja szerint.
. 53. $ (1) Megszunik azovodai elhelyez6s, ha

.' a gyermeket mdsik 6voda 6tvette, az ifivetel napj6n,

. b) a Intdzmdn)/vezeto a sztilo kdrelmdre engeddlyt adott a gyermek 6voddb6l tortdno
kimarad6s6ra

. c) a gyemeket felvettek az iskol6ba, a neveldsi 6v utols6 napj6n,
o EMVII r. 20. (2)bek. az ovod6ba j6r6si kcitelezettsdgdt kiilfoldon teljesito gyermek el6ri a

tankoteles kort.
. Egydb esetben: ha a szrilo, tobbszori felsz6lit6sra tdritdsi dijat nem fizet

8.

. A gyernek 2,5 eves kor6t6l az iskolaerettseg eldrdseig, maximum nyolceves korig
o Amil<or a gyermek egdszsdges
. Ha nincs SNI st6tusza
. A gyernek 6vod6ban tart6zkod6s6nak maxim6lis ideje napi l0 ora.

9.

Az ovodai fbglalkoz6sok keretdben, az ovodai nevelds reszekdnt. rendszeresen, csoport
keretdben elkdszitett dolgok alapanyag dij6t teljes egdszdben az ovoda v6llalja. Sztilonek
nincsen semmifdle anyagi kotelezettsege ez esetben. A gyermeki produktumok a sztilo
nyilatkozata alapj6n nyilv6noss6 tehetok (falifjsag)
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10.

A gyermek joga, hogy az emberi ndlt6s6g tiszteletben tartdsdval szabadon vdlemdnyt nyilvanitson.
A gyermek helyett a szrilo a velemdnynyilv6nft6sijogokat:

o sz6ban: sziiloi ertekezleteken, fogad6 6r6n, a napi tal6lkoz6sok alkalm6val az 6v6nond1

i lletve elore me gbes z61t idopontban az Intezmenyvezetond I gyakoro lhad a.

. ir6sban: azlntdzmdnyvezetonek cimezve gyakorolhatja
o A pedag6gusok es az Intezmenyvezeto feladata, hogy biztositsdk a sztilok

vdlemdnynyilv6nit6si szabads6g6t.

o A v6lemdnynyilvdnit6s gyakorl6sa sordn a sziilo nem sdrtheti az ovoda alkalmazottjainak, a

tdbbi gyermeknek illetve a tobbi gyermek sziileinek a szemdlyisdgi jogait, emberi

mdlt6s6g6t- Kompetencia hatarok tiszteletben tart6sa

11.

Erkez6kor, amikor a sziilo vagy gondviselo szemelyesen 6tadja a gyermeket a pedagogusnak

Tfvozriskor, amikor a szillo vagy gondviselo 6tveszi a gyermeket a pedagogust6l.

12.
A pedag6gus:

. a pedag6gusok 6ltal ismert nagykorri csal6dtagnak,
o a szi.ilo 6ltal irdsban felhatalmazott szemelynek adhatja 6t a gyermeket,

o kiskoru szemdlynek-testvdrnek, rokonnak ...stb- az Intdzmeny nem adhatja tf a

gyermeket, mdg abban az esetben sem, ha a sziilo azlntezmeny elott v6rja. A tdbbi gyermek

feltigyeletenek es biztons6g6nak drdekdben a pedag6gusok szttmira ilyen esetben kifejezetten

tiltott, hogy ok vigydk ki a sziilohoz a gyerrneket.

. Sztilot gyermeke elviteldben csak drvdnyes biros6gi hatftrozat alapl6n korl6tozhaturk.

Amennyiben a gyermekert nem jdnnek az ovodazirtsitrg, ds a szi.ilo nem eldrheto, az ovoda arlista

dftelmdben, gondoskodik a gyermek feli.igyeleterol.

1a
" 

. Az 6voda fobejdrat kapr-rja biztons6gi chippel nyilik, gyermek nem tudja kinyitni
o A gyermekek biztons6ga erdekeben drkezeskor ds t6voz6skor a kapu mindenki ellenorizze,

hogy gondosan bez6fta-e,
o Az ovod6ba l6togat6k csak Intezmdnyvezetoi engeddllyel tart6zkodhatnak az rntezmeny

teriilet6n
. Az 6voda teriiletdn kereskedelmi tevdkenysdg ds rekl6m jellegu anyagok elhelyezdse csak az

intezmenyvezeto engeddlydvel lehetsdges, amennyiben az intdzmdny mtikod6sevel

kapcsolatos
. Amig az ovoda a gyermekek feltgyelet6t elletja, azintdzmdny teriiletdn p6r1, politikai cdhi

mozgalom, vagy pdrthoz kotodo szervezet nem mrikodhet, ilyen jellegu tevdkenysdg nem

folytathato
. Tiz-, es bombariad6 esetdn vdgzendo teendoket a trizvddelmi szabiilyzat ds a HI'f

tartalmazza. amely alapl|n minden dv szeptemberdben pr6bariad6t tartunk.
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14.L3
. Egyen p6l6 viselete kotelezo az ovoda teriileten
o Legyen praktikus, kdnyelmes , tiszla, hom6rs6kletnek megfelelo
o l,egyen szobai ds udvari v6lt6ruha (amit dsszepiszkolhat)
o Szrikseges a p6truha biztositdsa (fehdrnemu + felsorul'tinat)
o A ruhfzat egeszsdgi.igyi, kdnyelmi ds balesetvedelmi szempontoknak feleljen meg

o A tornaf-elszerelds tarlalma: tornap6l6, zokni, cipo tornazs6kban (tornazsakott poloI az

6voda biztositja)

. . A ruhtnat helye a jellel ell6tott oltozoszekrenyekben van. Csak a jellel elldtott, a

mindennapi oltozethez feltdtlenril szriksdges ruhadarabokdrl, kieg6szit6kdrt v6llal M
intezrrdny felelosseget! Ekszerekdrt, egydb kiegdszitokdrt nem vdllal felelossdget az

intdzrrdriy.

15. 6tdlcainak haszn|lata
Az ovoddba beliozhat6 t6rgyak sz6ma 1 db. Emberre, kornyezetre veszelyes vagy balesetveszdlyes,
elektlomos, onj6ro illetve nagy drtdki, az intezmdny drtekrendjdvel ossze nem egyeztetheto jAtdkok

ds t6rgyak behozatala tilos! Aidtdkok ds t6rgyak behoz6s6t kdrJiik az 6v6nonek jelezni. Elhelyezesi.ik

a csoportszob6ban krjelolt helyen tortdnik.
Anrerrnyiben az eloirl szab|lyozdst nem tartj6k be, bekovelkezett k6rdrt az ovoda csak sz6nddkos

li6rokoz6s esetdn felel.

,.,\|
I O. tl,tKczes

A gyerekek napi haromszori t6p16lkozasanak megszervezese az 6voda feladata, mely elelmiszerekbol
etelmintdt koteles 48 6r6n 6t a hirtoben megorizni. Az dtelminta elrak6sa vonatkozik az otthonr6l
behozott sztiletdsnapi, n6vnapi, kin6l6sra sz6nt ddessdgre is (ANTSZ).
Kivdtel: Kirdnduldsok alkalm6val kieg6szito tizorar, az egesz csoporl szdmhra vitaminp6tl|sttra
szo19616 plr,r sz. gytin'rdlcs, zoldsdg.
A,ttzorai is az uzsonna nerrr potolja a reggelit ds a vacsor6t!
Ovoddnk kdtelezo jelleggel es a'z egeszseges dletm6d tudatosit6sa drdekeben biztosit egy negyedik
ctkezest, mely gytimdlcsfbgyasztas.
Az etl<ezesek idononti a:

, Iizorai: 8.30 - 9.15 kozott
o gytimolcsfogyasztds 10.30,-1 I .00
. ebed:
. uzsonna:

I 2.00- I 3.00 6ra kozcitt
I 5.00- 1 6.00 6ra kozott.

I-ehetosdg szednt a gyelmel< 9.00 6raig erkezzen be az ovod6ba az elmelytilt j6tek kialakul6sa
erdekcben. Kerjtik a Sztiloket, hogy gyermektik idoben valo erkezdsdvel biztosits6k szftm|ra a

tevdkenysdgekben valo rdszvetelt.
A szorgalmi idoszak 05. 31-ig tart.

]'dritdsi diiak
Az ovodai dtkezds beflzet6sdnek szabdlyai:

o Az ovodai itkezesirt dijat kell ftzetnt.
r A szrilo kdtelessege, hogy -a gyerrnek hi6nyz6sa esetdn is- a kidllitott szdml6t, a megjelolt

idopontban(tdrgy ho 10-ig) a t6ritdsi drjat befizesse
o Lli6nyzds esetdn az ebedrendelest 9 or6ig le lehet mondani. Az ez utdni idopontban tortdno

lemondast m6r nern tudjuk figyelembe venni.

:cslce ntdt. Bdnli btin ulc'a 5
'l'el : +36 76 804 l6l v,tuu, a ngya I ke rtovoda htt o ngyal ke r t ke c s ke me tt@gma i I c o m



Attgyulke rt Magtin Ovo tla

oM:202749
HAZIREND 20 I 9- 2020

o A lemonddst csak a kovetkzo naptol tudjuk drvdnyesiteni, igy a sziilonek a hi6nyz6s elso
napjtfi ki kell fizetnie!

o Amennyibeh a gyermek hiirnyzlsa valamilyen okn6l fogva tov6bb tarl az eredetileg
bejelentett idopontn6l, a sziilonek ismetelt bejelentdsi kdtelezettsdge van.

17. Az ovoda napi rendje:
Az Intdzmdny munkarendje, napirendje a gyermeki sztiksdgletek t6nogatdsa szerint kenil
kialakit6sra, melyre vonatkoz6 szabAlyok betart6sa azlntezmenyben mindenki sz|mfu kotelezo.
NAPIREND

7:00-10:30 J6tdk a csopotlszobdban szabad jetdk. J6tdkba integrdlt egyeni es

mikrocsoportos, csoportos tev6kenysegek:
o verselds, mesdlds, dramatikus j6tekok
e rujzo\f.s, festds, minti.zls, kezimunka
. az dnek-zenei kdszsdgek fejlesztdse, gyermektdnc
o ktilso vil69 tevdkeny megismerdse sordn szerzett dlmenyek, tapasztalatok rendszerezdse
. mozg6s, mozg6sos j6tdko
o rdszkepessdgek fejlesztdse egydni form6ban
. testepoldsi teendok
c tizorai
. angol

10:30-12:00 Jdtdk a szabadban - szabad j6tdl<

o a kiilso vilag tevekeny megismerdse - mikro csoportos tapasztalatszerzds, set6k
12:00-13:00 Ebdd, test6polasi teendok
13:00-15:00 Pihenes. alvas
14:30-15:45 Test6pol6si tevdkenysdgek

Uzsonna
15:45.17:00 J6tdk a csoportszob6ban vagy a szabadbar-r

o zends, mozgiisos percek,szabad jdtdk, szabadon v6laszthat6 tevdkenysdgek, szolgAltatdsok,
tehetsd ggon doz6, fej leszto tevdkenys6gek

o hazabocs6tas

18.

. Sziiloi drtekezletek - fdldvente egy alkalommal
r Fogad66r6k, az ovodapedag6gusok altal kiielolt. elore egyeztetett idopontokban
novemberben 6s 6prilisban
. Csoportot drinto inform6ci6k a faliirjs6gon ds/vagy webes feliileten tal6lhat6k. Keriiik a

sziiloket, hogy figyelmesen olvass6k azott feltiintetett hireket!
. Napi kapcsolattartds az6vodapedag6gusokkal.
o Sziilo megtekintheti az 6voda nyilv6nos dokumenturnait: SZMSZ, Pedag6giai Prograni.
H6zirend
Ezen dokumentumok m6dosit6s6rol szrilo sz6beli es/vagy ir6sbeli ttilekoztatdst kap.

. azlntezmenyvezeto

. a nevelotestiilet

. az 6v6no
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Az 6voda ztrvatartds6rol t6jdkoztatdst kap a szlilo a sztiloi 6rtekezleteken, honlapon, z6rt facebook

csoportban, illetve a faliujs6gon kifiiggebztve.

t9.
o A gyermekek jutahnazdsa pozitiv megerositdssel, az erossegek hangsflyoz6s6val,

dicsdrettel, elismer6ssel tortdnik.
o A gyennekek szankcion6ld:sa a gyermek szemdlyisegehez, fejlettsdgdhez es a

szituaci6hoz alkalmazkodva tdrtdnik, alternatfvdk keresdsdvel, ddntesi lehetosdgek ds a
gyermeki vdlemenyek meghallgatds6val alakitjuk ds form6ljuk az elvdrt viselkeddsi
norm6k. szab6lyok beeptildsdt.

o A jutalmaz6s kiterjedhet -a gyermek magatartdsara,beszeddre, cselekedetdre.
o A b6torito nevelds, az eroszakmentes kommunik6ci6 elveit alkalmazzuk.
. A jutalmazas, a,j6" megerositesdre szolg6l.

A gyermek fejloddset rnindig dr-rmag6hoz, saj6t teljesito kdpessdgdhez mdrten drldkeljtik.
A jutalmazfs form:li:

. sz6beli dicsdret ndgyszen'rkozt
o sz6beli dicsdret a csopoltt6rsak elott
. sz6beli dicsdlet a szrilo jelenldtdben
. rajzp|ly6zatokon vagy spor1, ds egydb versenyeken nyert oklevelek kiftiggesztese az 6voda

,,Btiszkesigeink" fal6ra
. sir-nogat6s, olbe vevds, puszi. pillant6s, gesztus, mimika,
e csoport kdzdssdgdt drintoen: mesdles, filmndzds, j6tdk, t6nc, zenehallgat6s

Az .6v o d 6 b a n a lka I m azott fe gyc I mez6 int0zked 6sek fo rm :ii
A negatfv tartal.mri 6rt6l<el6s (biintet6s) c6lja a kivr{natos magatarthsra tiirt6n6 rfmutatfs.
Alkalmaz6sdt kizirolag pedag6giai megfontol6sok vezetik, sohasem az indulatok"
Nem biintethet az 6vodapedag6gus olyan elj:irrissal, ami a gyermekek testi, fbjlodes6t h6tr6ltatja.
z\ burrtetds n-rindig a cselekedet, ds nem a gyermek elitdl6set fejezze ki.

A btintctds formdi:
. rosszal16 tekintet, elutasito gesztus,
. sz6beli figyelmeztetds
o hal|rozott tiltds
e leriltetes az 6r,odapedag6gus melld az.zal az utasitdssal, hogy gondolja vdgig tettdt, majd

me gbeszdles

o bizonyos j6tdkt6l meghat6rozott idore val6 eltiltas
o m6s tevdkenysegbe val6 athelyezds
o .jov6tdtel, gondoshodds, r,igasztal6sa a n-regb6ntott t6rsnak
. bizonyos j6tsz6t6rssal valo jAtdkt6l meghat6rozott idore tdvoltart6s
. a sztilo je lenletdben tortdno elbeszdlgetds

A dics6rri 6s fegyelmezri intrizhed6sck elvei: kovetkezetessdg, rendszeressdg 6s a gyermek

iosainak tiszteletben tart6sa
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20. Ertdkelds
o A gyermekrol, a fejlodese nyomon kovet6se erdekdben szemdlyisdg naplot vezetiink, mely

mdri a neveltsdgi szintet ds a szemdlyisg6feljoddset.
A mdrds eredmenyek alapj6n a pozitivumok megerositesdvel egy6ni fejlesztdsi terv kdszi.il
A szem6lyisegnaplo tartalm6r6l a sziilo a fogad6 6r.an kap t6jdkoztat6st.
A tankotelezettseg megkezddsdnek idopontj6t minden szrilovel egyeztetik az 6vonok ds
sziiksdg eseten reszldpessegvizsgdlatra krildik a illetdkes Szakszolg6lathoz
Amennyiben a sziilo, vissza kfvdnja taftani mdg egy dvre a gyermekdt, es nincs Szakdrtoi
vdlemeny a gyermekrol, koteles az Oktat6si Hivatal feld jelezni eztaz igenyet,0l. 15-ig.
Az 6voddban csak az a tankoteles koru gyermek maradhat, aki a Szakszolgtiat
szakvdlemdnydvel rendelkezik ds/ vagy az OH felmentette.

21.
o { Hdzirend ds/vagy a Sziilo itltal irdsban v6llalt Meg6llapodds megsdrtdse esetdn az

Intezmeny vezetdse az ljgy szemdlyesen tortdno megbeszdldsere hivja be a Sziilot es -
amennyiben vannak - azigyben mdg erintetteket.

o Amennyiben a Hhzirend ds/vagy a Meg6llapoddsban foglaltak megsdrtdse tarl6san 1'enn6ll,
vagy tobbszor elofordul, az Intdzmeny vezetdse javasolja a Sziilonek, hogy gyermekdt m6sik
Intdzmdnybe irassa be.

Amennyiben a szi.ilo panasszal kivdn dlni a hivatali irt a kovetkezo:
o Az drintett csoportos 6v6no
. Azinlezmenyvezeto
o A fenntart6

A panasztdtelrol' feljegyzds kdszi.il, mely tartalmazza az eset leir6sdt, a megold6si javaslatokat a

szi.ilo es az rqt(,zmeny reszdrol, valamint a sziilo/sziilok es az tntezmenyvezeto al|iri.sitl
A sz6beli egyeztetest kovetoen amennyiben nem elegedettek a vflasszal es intdzkeddssel, a

kovetkezo dontdsi szinthez lehet fordulni.
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Ez ahfzirend a nevel6testi.ilet j6vfhagyrlsfval l6p hatflyba.

Kecskemdt, 2020. 02. 20.

ANGYALKERT ?$AGAN 6VODA
ilOIIPROFiT KFT.

Schifter Katalin

Fenntart6

Filggel€kek

A h dzi ren ddel ka pcso Io to s el 6ird so k
I(oznevel6si tdrvdny:

25.5 @ Az 6voda hdzirendje a gyermeki jogok 4s kdtelessdgek gyakorldsdval, a gyermek 6vodai 1letrendi1vel

kapcsolatos rendelkezdseket dllapitja meg. Az iskola is a koll€gium hdzirendje dllapitja meg az e torvdnyben, tovdbbd a

jogszabdlyokban meghatdrozott tanul6i jogok gyakorldsdnak ds - a tanulmdnyi kbtelezettsegek teljes{tdsdn kivill ' a

kotelezettsdgek vdgrehajtdsdnak m6djdt, tovdbbd az iskola, kolldgium dltal elvdrt viselkedds szabdlyait,

(3) A hdzirend elIkhatja az 6voddba, iskoldba, koll1giumba o gyermekek, tanul6k dltal bevitt dolgok meg6rz6ben,

oltoz6ben val6 elhelyezdsdt vagy o bevitel bejelentdsdt. A hdzirend az 6vodaba jdrdshoz, a tanul6i jogviszonyb1l,

kolldgiumi tagsdgi viszonyb1l szdrmaz6 kotelezettsdgek teljesitdsdhez, jogok gyakorldsdhoz nem szilksdges dolgok

bevitetdt ntegtilthatja, korldtozhatja vagy feltdtelhez kotheti. Ha az el6[rt szabdlyokat megszegik, a bekovetkezett kdrdrt

a nevel1si-oktotdsi intdzmdny nem felel.

(4) A koznevel6si intdzmdny SZMSZ-6t, a nevel|si-oktatdsi intdzmdny hdzirendjdt neveld.si-oktatdsi intdzmdnyben a

nevelItestillet, mds koznevel€si intdzm€nyben o szak alkalmazotti drtekezlet az 6vodaszdk, iskolaszdk, kol169iumi szdk,

tovdbbd az iskolai vagy a kolldgiumi didkonkormdnyzat vdlemdnydnek kikdrdsdvel fogadja el. Az SZMSZ ds a hdzirend

nyilvdnos.

46. S 0 A tanul6 kotelessdge, hogy

c) €letkordhoz ds fejlettsdgehez, tovdbbd iskolai ds koll€giumi elfoglaltsdgdhoz igazodva, pedag6gus felugyelete,
szl.)ksdg esetdn irdnyitdsa mellett - a hdzirendben meghatdrozottak szerint - kozrem(ikodjon sajdt kornyezetdnek ds az

dltala alkalmazott eszkozoknek a rendben tartdsdban, a tanitdsi drdk, kol169iumi foglalkoztisok, rendezv€nyek

el 6 kdszi tdsd be n, I ezd rds db an,

h) megtartsa az iskolai, lloll€giumi SZMSZ-ben, tovdbbd a hdzirendben foglaltakat.

72.5 O A szill1 joga killonosen, hogy

a) megismerje a nevel1si-oktatdsi intdzmdny pedag1giai programjdt, hdzirendjdt, taj1koztatdst kapjon az abban

foglaltakr6l

20/2012. (Vttt,31,) EMMI r.

5. S (1) A nevel4si-oktatdsi intdzmdny hdzirendjdben kell szabdlyozni
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a) a gyermek, tanul6 tdvolmaraddsdnak, mulasztdsdnak, kdsdsdnek igazoldsdra vonatkoz6 el6irdsokat,

b) a tiritdsi dlj, tand$bef;zetdsire, visszaf;zet1sdre vonatkozd rendelkezdseket, tovdbbd a tanul6 dltal el1dllitott

termik, dolog, al\otds vagyoni jogdra vonatkoz1 d{jazds szabdlyait,

c) a szocidlis osztondij, a szocidlis tdmogatds megdllapftdsdnak ds felosztdsdnak elveit, a nem alanyi jogon jdr6

tankonyvtdmogatds elvdt az elosztds rendj€l

d) a tanul6k vdlemdnynyilvdnitdsdnak, a tanul6k rendszeres tdj€kfutatdsdnak rendjdt 6s formdit,

e) a gyermekek, tanullk jutalmazdsdnak elveit €s formdit,

fl a fegyelmez6 intizkeddsek formdit ds alkalmazdsdnak elveit,

(2) Az (1) bekezd1sben foglaltakon till az iskola ds a koll4gium hdzirendje dllapitja meg

51.SUb)atanul1-kiskor(ttanul1esetdnaszill1fudsbelikdrelm|.re-ahdzirendbenmeghatdrozottakszerint
eng ed dlyt ka pott a tdvo I m arad ds ra,

c) a gyermek, a tanul6 beteg volt, 6s azta hdzirendben meghatdrozottak szerint igazolja,

82. S G) Az 6voda, az iskola Cs a kolldgium a pedag6giai programjdnak legaldbb egy pdlddnydt oly m6don koteles

elhelyezni, hogy azt a szill6k ds a tanul6k szabadon megtekinthess€k.

(4) A hdzirend egy pdlddnydt az 6voddba, iskoldba, kolldgiumba tortdn1 beiratkozdskor a sztil1nek, a tanul1nak dt

kell adni, tovdbbd annok 1rdemi vdltozdsa esetdn arrdl a szt)16t, a tanul6t tdjdkoztatni kell.

129, 5 0) Az egdszsdges 6letm6dra vonatkoz6 tdmogat6 intdzmdnyi munkarendben d.s hdzirendben el6irt szabdlyok

betartdsa az intdzmdnyben mindenki szdmdra kijtelez1,
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