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Kedves Szülők! 

 

 

 

Mi az intézmény munkatársai azért dolgozunk, hogy az Önök gyermekeinek a legtöbb 

törődést, jó nevelést és szeretetet tudjunk adni. Az  óvodai életünk házirendjének 

elfogadásával és betartásával kérjük Önöket erősítsék ezen törekvéseinket.. 

 

A házirend hatálya kiterjed a Cseresznyevirág Katolikus Óvodába járó gyermekekre, szüleikre 

és, az óvodát látogatókra egyaránt. 

 

A házirend érvényességi ideje: 2012. szeptember 1- től visszavonásig. 

 

A házirendet minden évben áttekintjük és a szükséges módosításokat megtesszük. 

 

 

 

I. ÁLTALÁNOS  INFORMÁCIÓK 

 

 

 

 

Óvoda neve:  Cseresznyevirág  Katolikus Óvoda 

Óvoda címe:  5065 Nagykörű Május 1 út 7-9. 

Óvoda telefonszáma: 56 / 494- 295 

Óvoda e-mail címe: cseriovi@gmail.com 

Óvoda vezetője: G Nagyné Récsányi Zsuzsanna  

Óvoda vezető helyettese : Kiss Piroska 

Óvoda lelki vezetője: Fejes János plébános 

Óvoda óvodatitkára : Kertész Gabriella 

Gazdasági. ügyintézője: Szilágyi Zsuzsanna 

Óvoda gyermek és házi orvosa: Dr. Aldubai Taha  Hedar 

Óvoda védőnője : Czikó Józsefné 
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AZ ÓVODA MŰKÖDÉSI RENDJE: 

 
 

AZ ÓVODA NYITVATARTÁSA: 

Nevelési év: szeptember 1. – május 31. 

Nyári időszak: június 1. – augusztus 31. 

A nevelési év szeptember 01-től a következő év augusztus 31-ig tart 

A nyári zárva tartás, általában július-augusztus hónapban, amely pontos idejéről február 15-ig 

értesítjük a szülőket.  

Nevelés nélküli munkanap: nevelési éveként öt munkanap, a nyári zárva tartás ideje négy 

hét. Az óvodai nevelés nélküli munkanapokon - a szülő igénye esetén - az óvodánk ellátja a 

gyermek felügyeletét. Óvodánkban a napirendet úgy alakítjuk, hogy a szülők a gyermeküket 

az óvodai tevékenység zavarása nélkül behozhassák és hazavihessék.  

Az óvoda nyári zárva tartásáról legkésőbb február tizenötödikéig, a nevelés nélküli 

munkanapokról legalább hét nappal a zárva tartást megelőzően a szülőket tájékoztatjuk, 

illetve az éves munkatervben rögzítjük 

A törvényileg engedélyezett napokból az iskolai szünetekkel párhuzamosan őszi, téli, tavaszi 

időszakra tervezzük, amikor is csökkentett létszámmal üzemel az óvodánk. 

Ezen időszakban az egyik óvodai csoportban összevontan látjuk el feladatainkat, amennyiben 

a szolgáltatást igénylők száma eléri a 10 főt.  

A nevelési év rendjét az érintett közösségek véleményének kikérése után nevelőtestületünk 

határozza meg. A nevelési év rendjét, a Házirendet, a balesetvédelmi, óvó előírásokat az év 

első szülői értekezletén ismertetjük. 

 

A GYERMEK ÓVODAI ELLÁTÁSÁNAK IDEJE:  

 

Napi nyitva tartás:      7- 17-ig  

 

reggeli ügyelet:           7–7.30-ig  összevont csoportban 

 

délutáni ügyelet:         16 – 17-ig összevont csoportban 

 

AZ ÓVODA FELVÉTELI KÖRZETE:  

 

Nagykörű , Csataszög , Hunyadfalva gyermekeit vesszük fel . Az Alapító Okiratban rögzített 

maximális gyermeklétszám csoportonként : 28 fő 

 

AZ  ÓVODAI  FELVÉTEL  SZABÁLYAI : 

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

beiratkozás idejéről, az óvodai jogviszony létesítésével összefüggő eljárásról a beiratkozás 



 

4 

első határnapját megelőzően legalább harminc nappal hirdetményben illetve a honlapján 

értesíti a szülőket. 

A 2011.év CXC. törvény a nemzeti köznevelésről szóló törvény 8.§ értelmében: Az óvoda a 

gyermek hároméves korától a tankötelezettség kezdetéig nevelő intézmény. Az óvoda 

felveheti azt a gyermeket is, aki a harmadik életévét a felvételétől számított fél éven belül 

betölti, feltéve, hogy minden, a településen, a felvételi körzet több településen található, az 

érintett településeken lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező hároméves 

és annál idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthető. 

(2) 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, az ötödik életév betöltéséig felmentést adhat a kötelező óvodai nevelésben 

való részvétel alól, ha a gyermek családi körülményei, képességeinek kibontakoztatása, 

sajátos helyzete indokolja. 

(3)
 

Az óvodai nevelés szerinti finanszírozott időkerete magában foglalja a gyermek 

napközbeni ellátásával összefüggő feladatokhoz, a teljes óvodai életet magában foglaló 

foglalkozásokra fordítható heti ötven óra időkeretet. A fenntartó az óvodában heti tizenegy 

órás időkeretben köteles megszervezni a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel 

küzdő gyermekek fejlesztő, valamint a sajátos nevelési igényű gyermekek egészségügyi, 

pedagógiai célú habilitációs, rehabilitációs foglalkoztatását. 

 

Az óvodai ellátást kérők részére áprilisban közzétesszük a beiratkozás időpontját, határidő 

előtt legalább 30 nappal. 

Túljelentkezés esetén előnyt élveznek: 

 Az ötödik életévét betöltött gyerekek, 

 A gyermek HHH helyzetű vagy veszélyeztetett 

 ahol mindkét szülő dolgozik 

A beiratkozáshoz szükséges: 

 a gyermek születési anyakönyvi kivonata, 

 lakcím kártyája,  

 TAJ száma, kártyája, 

 az egyik szülő személyi igazolványa 

 

A felvétel bármikor kérhető, a törvényi előírások határain belül.  

A felvételt nyert gyermekeket szüleik kötelesek rendszeresen óvodába járatni. 

Az óvodába járás egyik feltétele a gyermekorvos által kitöltött törzslap, amely az 

egészségügyi alkalmasságát igazolja. 

Elsősorban az egész napos óvodáztatásra törekszünk, de az óvodát kezdő gyermekek számára, 

1 hét időtartamra beszoktatási időt biztosítunk, amely lehetővé teszi, hogy csökkentet 

óraszámban vegyék igénybe az óvodai szolgáltatást. Amennyiben a gyermeknek a 

beszoktatási tervben, illetve a házirendben meghatározott időn túl további beszoktatási időre 
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van szüksége, akkor ezt az óvónőkkel való egyeztetés után a szülőnek a szükséges időtartam 

meghatározásával írásban kell kérnie az óvoda vezetőjétől. 

 

 

Tankötelezettség: 

20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 21. § (1) értelmében: 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. 

(2) Az óvoda a tanköteles életkorba lépéskor a gyermek fejlettségével kapcsolatban 

a) amennyiben a gyermek elérte az iskolába lépéshez szükséges fejlettséget, ezt igazolja, 

b) dönt a hatodik életévét augusztus 31-ig betöltő gyermek óvodai nevelésben való további 

részvételéről, 

c) szakértői bizottsági vizsgálatot kezdeményez a gyermek iskolába lépéshez szükséges 

fejlettségének megállapítása céljából, ha 

ca) a gyermek iskolába lépéshez szükséges fejlettsége egyértelműen nem dönthető el a 

gyermek fejlődésének nyomon követéséről szóló óvodai dokumentumok alapján, 

cb) a gyermek nem járt óvodába, 

cc) a szülő nem ért egyet az a) pont szerint kiállított óvodai igazolással vagy a b) pont szerinti 

döntéssel, vagy 

d) szakértői bizottsági vizsgálatot kezdeményez a gyermek iskolába lépéshez szükséges 

fejlettségének megállapítása céljából annak eldöntésére, hogy az augusztus 31-ig a hetedik 

életévét betöltött gyermek részesülhet-e további óvodai nevelésben. 

(3) A gyermeke iskolába lépéséhez szükséges fejlettségének megállapítása céljából a szülő 

is kezdeményezhet szakértői bizottsági vizsgálatot. 

(4) Az iskola igazgatója a gyermek iskolába lépéshez szükséges fejlettségének 

megállapítása céljából a szakértői bizottság vizsgálatát kezdeményezheti, ha 

a) a szülő nem ért egyet a (2) bekezdés a) pontja szerint kiállított óvodai igazolással vagy a 

(2) bekezdés b) pont szerinti döntéssel, és arról az iskola igazgatója tudomást szerez, feltéve 

hogy a kérdésben a szakértői bizottság korábban nem hozott döntést, 

b) szükséges a gyermek sajátos iskolai nevelésben-oktatásban való részvételéről dönteni és 

arra az óvoda javaslatot tesz, vagy a szülő kéri, és e kérdésben a szakértői bizottság korábban 

nem hozott döntést. 

 

NEVELŐMUNKÁNK CÉLJA: 
 
Az emberi és gyermeki értékek keresése, formálása, az Istenszeretet és embertársak szeretete, a 

társadalmi és vallási kultúra továbbvitele, természeti, társadalmi környezetünk megismerése és 

védelme, hagyományaink ápolása, környezettudatos nevelés.  

A nap minden fázisában a hívő keresztény világnézet megalapozásán, kiteljesedésén  

munkálkodunk.  Legfőbb értéknek a szeretetet tartjuk minden emberi kapcsolatban. 

 

 

HITRE NEVELÉS AZ ÓVODÁBAN: 

A katolikus óvoda azoknak a családoknak a gyermekeit fogadja, akik katolikus hitüket  

gyakorolják.  A más vallású gyermekek is felvételt nyernek, ha gyakorolják vallásukat, de  
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az óvodai nevelés katolikus tanítás szerint történik. 

A szülők vallási neveléséhez segítséget nyújt a katolikus óvoda azzal is, hogy az egyházi év 

ünnepeinek közös megünneplésére van lehetőség a templomunkban, vagy az óvodai 

rendezvényeken. 

Lehetőséget, segítséget biztosít az óvoda - a plébános atyával együtt - a keresztelés 

szentségének felvételére is a szülők kérésére. 

Személyes példánkkal neveljük gyermekeinket arra, hogyan jelenünk meg az Úr színe előtt. 

Erkölcsi nevelésünket, az egymás felé megnyilvánuló szeretetteljes, segítőkész, tolerálni tudó  

magatartás jellemezi. 

 

FOGADÓÓRÁK : 

 

A vezető óvónő fogadóórái minden hónap első hétfőjén: 13-15 óráig tartanak. Az óvónők 

kéthetente tartanak fogadóórákat illetve előzetes egyeztetés alkalmával a délutáni pihenő 

alakalmával. Nincs fogadóóra abban a hónapban, amikor a csoportokban szülői értekezletet 

tartanak. 

 

 

I. GYERMEKEK JOGAI: 
 

Intézményünkben biztonságban, és egészséges környezetben nevelődik a gyermek. Az óvodai  

napirend életkorának megfelelően van kialakítva (játékidő, levegőztetés, pihenőidő, étkezés,  

testmozgás). Biztonsága érdekében az óvodában való tartózkodása során végig pedagógus  

felügyelete alatt áll. 

A gyermek nevelése és oktatása a Cseresznyevirág Katolikus Óvoda  Pedagógiai Programja 

alapján történik, mely lehetővé teszi, hogy képességének, érdeklődésének megfelelő 

tevékenységi körökre lebontott foglakozáson vegyen részt. 

A gyermek cselekvési szabadságát, a családi élethez, magánélethez való jogát óvodánk nem  

korlátozza, de a gyermek ezen jogának gyakorlása közben nem veszélyeztetheti saját, illetve 

társai, és az óvoda alkalmazottainak egészségét, testi épségét. Nem akadályozhatja 

viselkedésével a többiek fejlődéshez való jogát.  

A gyermek intézményünk eszközeit (játékok, fejlesztő eszközök), berendezéseit, felszereléseit  

ingyenesen, de csak rendeltetésszerűen használhatja, azokra vigyáznia kell. 

 

 

 

A GYERMEKEK ÓVODAI ÉLETRENDJÉVEL KAPCSOLATOS SZABÁLYOK:  

 

 Az óvoda teljes nyitvatartási ideje alatt dajkai és óvónői felügyelet biztosított. 

 Kérjük, hogy a megérkezéskor és hazavitelkor a foglalkozási tevékenységet ne 

zavarják. A gyermeket a csoporthoz beosztott óvónőnek adják át és elvitelkor 

jelentsék be annak megtörténtét. A gyermek átadása, átvétele személyesen 

történjen meg. 

 Amennyiben a nyitvatartási idejéig nem viszik haza a gyermeket, úgy 

megkíséreljük telefonon elérni a szüleit . A nyitvatartási idő után többször az 
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óvodában maradt gyermek érdekében az esetet a Családsegítő Gyermekvédő 

Szolgálatnak jelentjük.  

 A gyermeket egyedül csak a szülő írásbeli kérelmére engedjük haza. 

 Abban az esetben, ha nem a szokásnak megfelelő személy jön a gyermekért, kérjük 

azt a csoportban dolgozó óvónőnek írásban (szülő) jelezni. 

 A gyermeket lehetőség szerint két főnél több személy ne kísérje! 

 

A NAPIREND KIALAKÍTÁSÁNAK ÁLLTALÁNOS SZABÁLYAI: 

  

 Kialakításánál figyelembe vesszük, hogy a gyermekek nagyobb közössége 8 órától 

16.30 óráig veszi igénybe az óvodai foglalkozásokat. Ezért délelőttre szervezzük a 

sétákat, kirándulásokat és az egyéni fejlesztéseket. 

 Tervezőmunkánk során figyelembe vesszük az évszaki jellemzőket, az aktuális 

egyházi és állami ünnepeket. 

 A délutáni pihenőt minden gyermek részére biztosítjuk, azoknak is, akik nem 

alszanak el. 

A csoportok szervezésének elvei: 

 

 Vegyes korosztály szervezésére törekszünk, mivel évek óta vegyes csoportok 

alakulnak ki a beiratkozások és az iskolakezdők számának aránytalansága miatt  

 Figyelembe vesszük továbbá: a törvényi létszám előírásokat. 

 

 

AZ ÓVODAI  CSOPORTOK  NAPIRENDJE 

 

Nyitva tartási idő: 07.00 – 17.00 óráig. 

Az óvodai nevelés a gyermek neveléséhez szükséges, a teljes óvodai életet magában foglaló 

foglalkozások keretében folyik, oly módon, hogy a teljes nyitva tartás ideje alatt a 

gyermekekkel minden csoportban óvodapedagógus foglalkozik, óvodapedagógusonként és 

csoportonként összesen napi két óra átfedési idővel a dajka segíti munkájukat a munkaköri 

leírásoknak megfelelően. 

 

Általános napirendi elosztás: 

 

 

 Tevékenység időtartama  

 

A tevékenység megnevezése 
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Kezdete 

 

7.00 

 

 

7.30 

 

 

8.00 

 

 

9.00 

 

 

 

 

 

 

11.30 

 

 

 

12.15 

 

 

 

14.15 

Vége 

 

7.30 

 

 

8.00 

 

 

9.00 

 

 

11.30 

 

 

 

 

 

 

12.15 

 

 

 

14.15 

 

 

 

15.00 

 

 

A gyerekek érkezése 

Játék összevont csoportban 

Játék, az érkező gyerekek fogadása a saját csoportszobánkban. 

Mindennapos mozgás 

Étkezés előtti ima 

Tízórai 

Étkezés utáni ima 

lelki percek 

 

Szabad játék, kezdeményezések,  

Tervezetten szervezett tevékenységek 

Párhuzamosan is végezhető differenciált és csoportos 

tevékenységek szervezése 

Egyéni fejlesztések 

Kirándulások, levegőzés, játék a szabadban. 

Készülődés az ebédhez 

Étkezés előtti ima 

Ebéd 

Étkezés utáni ima 

Fogmosás, mosakodás, átöltözés pizsamára, pihenés előtti 

ima,  

Pihenés 

Ágyazás 

 

Étkezés előtti ima 
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15.00 

 

 

 

 

17.00 

 

 

 

Uzsonna 

Étkezés utáni ima 

 

Játék az udvaron, vagy a csoportszobában, szabad vagy 

kezdeményezett játék., folyamatos hazamenetel. 

 

A GYERMEK MULASZTÁSÁVAL KAPCSOLATOS SZABÁLYOK 

 

A 20/2012 (VIII. 31. EMMI rendelet 51. § (1) értelmében a beteg gyermek,az orvos által 

meghatározott időszakban nem látogathatja a nevelési-oktatási intézményt. Ha a pedagógus 

megítélése szerint a gyermek, beteg, gondoskodik a többi gyermektől, való elkülönítéséről, és 

a lehető legrövidebb időn belül értesíti a gyermek, szüleit. Azt, hogy a gyermek, ismét 

egészséges és látogathatja a nevelési-oktatási intézményt, részt vehet a foglalkozásokon, 

orvosnak kell igazolnia. Az igazolásnak tartalmaznia kell a betegség miatt bekövetkezett 

távollét pontos időtartamát is. 

(2)Ha a gyermek az óvodai foglalkozásról, távol marad, mulasztását igazolnia kell. A 

mulasztást igazoltnak kell tekinteni, ha: 

 

(3) Ha a gyermek, a tanuló távolmaradását nem igazolják, a mulasztás igazolatlan. 

 

(4)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 

gyermekvédelmi és gyámügyi feladat- és hatáskörök ellátásáról, valamint a gyámhatóság 

szervezetéről és illetékességéről szóló 331/2006. (XII. 23.) Korm. rendeletben foglaltakkal 

összhangban - értesíti 

a) az óvodás gyermek tényleges tartózkodási helye szerint illetékes gyámhatóságot és a 

gyermekjóléti szolgálatot, 

   (4a) Az értesítést követően a gyermekjóléti szolgálat az óvoda, bevonásával 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, kapcsolatos, továbbá a gyermek, érdekeit szolgáló feladatokat. 

(4b) Ha a gyermek az Nkt. 8. § (2) bekezdése alapján vesz részt az óvodai nevelésben, és az 

igazolatlan mulasztása egy nevelési évben eléri a tizenegy nevelési napot, az óvoda vezetője 

a mulasztásról tájékoztatja az általános szabálysértési hatóságot. 

(4c) 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. 
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Az alábbi táblázatban összefoglaltuk a hiányzásokra vonatkozó előírásainkat, ami a gyermek 

közösség zavartalan működtetése érdekében a szülőknek kötelessége betartani. 

 

 

 

 

A GYERMEKEK   ÉRTÉKELÉSÉNEK  SZEMPONTJAI ,  RENDJE KÜLÖNÖSEN  

A FEJLŐDÉS JELLEMZŐIRE, AZ ÓVODÁSKOR VÉGÉRE. 

 

A gyermekek fejlesztését az óvodapedagógusok egyénre szabottan végzik. Ennek 

dokumentálását az Egyéni Fejlesztési lapon rögzítik. Az értékelésnél figyelembe veszik az 

otthonról hozott ismereteket, készségeket, valamint a korosztályuknak megfelelő 

tulajdonságokat.  

A „bemenettől a kimenetig” követik végig az óvodapedagógusok a gyermek fejlődését, és 

ehhez, valamint a gyermekek fejlesztéséhez szakszerű eszköz áll rendelkezésünkre.  

Elsősorban a játékban megragadott vizsgálati módszereket alkalmazzuk a fejlődés nyomon 

követésére 5 képesség területben: testi érettség – motoros; érzelmi – akarati; szocializációs; 

anyanyelvi; értelmi. Anamnézis és a beilleszkedés elkészítése az első lépés, mint adatgyűjtési 

eljárást.  Az erősödő gyermekvédelem, a beilleszkedési zavarokat és fejlődési lemaradást 

mutató gyermekek számának emelkedése egyre inkább szükségessé teszi a megfigyelhető 

gyermeki reakciók háttértörténéseinek ismeretét. 

Távolmaradás oka Igazolás formája    Igazolás határideje 

Betegség Orvosi igazolás Betegség után visszatérés első 

napján az  

óvodába érkezéskor az 

óvónőnek kell  

átadni.  (Orvosi igazolás 

hiányában a gyermek  

nem vehető be az óvodába, 

mivel gyógyult,  

egészséges állapota jogszerű 

igazolással nem  

alátámasztott.) 

Váratlan vagy hivatalos 

esemény 

Hatósági igazolás/szülői igazolás  

írásban. 

A hiányzást követő első napon, 

óvodába  

érkezéskor az óvónőnek kell 

átadni. 

Családi program 

 

 

 

 

 

Egy hetet meghaladó  

hiányzás 

A gyermek óvónőjének előzetes  

tájékoztatása írásban, megjelölve  

távolmaradás időtartamát. 

 

 

 

Az óvoda „szülői kérelem”  

formanyomtatványának  

kitöltése, az óvodavezető  

engedélyezése. 

Legkésőbb a hiányzást 

megelőző napon  

az óvónőnek kell átadni 

 

 

 

Legkésőbb a tervezett 

távolmaradás  

megkezdését megelőzően 1 

nappal kell  

benyújtani az óvodavezetőnek. 
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 A gyermekek fejlődésének nyomon követésére, megfigyelésen alapuló 

mérőeszközt dolgoztunk ki, amely kiegészül a DIFER méréssel. 

 Eredményeiről, tapasztalatainkról tájékoztatjuk a szülőket, előre egyeztetett 

időpontban félévente személyesen. 

 A mérőrendszert alkalmazva egyéni fejlesztési tervet készítünk, kiemelten kezeljük 

a tehetséggondozást.  

 

HISSZÜK,  HOGY  MINDEN GYERMEK TEHETSÉGES CSAK FELSZÍNRE KELL 

HOZNI KÜLÖNLEGES KÉPESSÉGEIT! 

 

 

 

A GYERMEKEKKEL KAPCSOLATOS EGÉSZSÉGÜGYI SZABÁLYOK: 
 

 Óvodánkban csak teljesen egészséges gyermek tartózkodhat!!! Beteg, megfázott, 

gyógyszert, láz vagy köhögéscsillapítót szedő, még lábadozó gyermek behozatala 

az óvodába az ő gyógyulása és a többi gyermek egészségének megőrzése érdekében 

nem megengedett. Ilyen esetben az óvónőnek kötelessége a gyermek átvételének a 

megtagadása. 

 Láz, hányás, hasmenés, hasgörcs, ismeretlen eredetű kiütések (herpesz vírus, 

kötőhártya) esetén az óvónő értesíti a szülőt, hogy minél hamarabb vigye el a 

gyermeket. Ezután már a szülő gondoskodik az orvos felkereséséről. Ezekben az 

esetekben a gyermek csak orvosi igazolással jöhet újból az óvodába. 

 Az óvónőknek tilos otthonról beküldött gyógyszert beadniuk a gyermeknek a nap 

folyamán! Kivéve allergia, asztma (pipa) és magas láz csillapítására szolgáló 

készítménye, illetve ha szakorvosi zárójelentéssel van alátámasztva a gyógyszer 

beadásának szükségessége az óvodában. 

 Fertőző betegség (rubeola, bárányhimlő, skarlát, májgyulladás, szalmonella, tetű) 

esetén a szülőnek bejelentési kötelezettsége van. Intézményünk a bejelentést 

követően jelez az ÁNTSZ felé, és fertőtlenítő takarítást végez. 

 

 

BALESET MEGELŐZÉS: 

 Minden óvodai dolgozó köteles az óvodai veszélyforrásokra, a tilos és elvárható 

magatartásformákra a gyerekek figyelmét felhívni. 

 Az óvodai év kezdetekor, a óvodán kívüli foglalkozások előtt külön fel hívjuk a 

figyelmet a biztonságos közlekedésre, az eszközök helyes használatára, a helyes 

viselkedésre. Az ismertetés az életkori sajátosságok figyelembevételével történik.  

 Az ismertetés tényét, tartalmát, időpontját a csoportnaplóban dokumentálni szükséges. 

 Az esetlegesen bekövetkezett baleset esetén az óvónő legfontosabb feladata az 

elsősegély nyújtása, a sérült ellátása, szükség esetén orvoshoz szállítása, illetve az 

orvos /mentő/ értesítése, a szülő tájékoztatása. 

 Gyermekvédelmi felelős minden nevelési év elején felmérő bejárást végez a 

csoportokban, Nyilvántartást vezet a különböző veszélyeztetettségben lévő 

gyermekekről. 

A gyermekvédelmi felelős neve és elérhetősége a csoportok faliújságán megtekinthető. 
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A GYERMEKEK RUHÁZATA  AZ  ÓVODÁBAN : 

 

 Az óvodánkba járó gyermekek ruházatát a tisztaság, ápoltság, igényesség, kényelem 

jellemezze. Egészségi és kényelmi szempontok alapján szükség van szobai, udvari (és 

esetleg alváshoz szükséges) váltóruhára, pótruhára (fehérnemű, póló, zokni vagy 

harisnya, stb…). A ruhadarabokat, lábbeliket jellel lássák el az esetleges keveredés 

elkerülése érdekében.  

 A tornaterem használatához tornaruházat (tornaruha, tornacipő) szükséges. 

 A balesetek elkerülése végett kérjük, hogy nyakláncot, gyűrűt, karperecet , fülbevalót 

ne hordjon a gyermek óvodánkban. Az óvodába behozott értékekért felelősséget nem 

tudunk vállalni (ékszer, játék, stb. ) 

 

A GYERMEKEK OTTHONRÓL BEHOZOTT TÁRGYAINAK , JÁTÉKAINAK 

SZABÁLYOZÁSA :  

 

Az óvodai élet gyakorlásához nem szükséges eszközök, tárgyak bevitelét megtilthatja, 

korlátozhatja, vagy feltételhez kötheti a házirend. Amennyiben az előírt szabályozást nem 

tartják be, a bekövetkezett kárért az óvoda csak szándékos károkozás esetén felel (Kt. 40. § 

(8) pontja) 

 Az óvodába behozott tárgyakért felelősséget nem tudunk vállalni. 

 Az óvodai élet gyakorlásához nem szükséges eszközök, tárgyak behozatalát az óvoda 

nem támogatja.  Kivételt képeznek azok a tárgyak, amik a beszoktatási időszakban 

megnyugtató hatással vannak a kisgyermekre. 

 Születésnapra, névnapra hozhatnak élelmiszert, de csak az igazoltan boltból vásárolt 

termékeket, élelmiszereket, üdítőket lehet behozni. 

 Balesetveszélyes eszközöket /saját és mások érdekében nem lehet behozni 

óvodánkba./szúró, vágó, égő, erős hangot adó/. 

 

II. SZÜLŐK AZ ÓVODÁBAN 

 
 

A szülő jogai: 

 A szülő joga a szabad óvodaválasztás (állami, egyházi, magán). A gyermeket 

elsősorban abba az óvodába kell felvenni ahol lakik, illetve ahol a szülő dolgozik. A 

felvételről az óvoda vezetője dönt . 

 A szülő joga, hogy megismerje a Cseresznyevirág Katolikus Óvoda Pedagógiai 

Programját, Szervezeti-és Működési Szabályzatát, Házirendjét, és tájékoztatást kapjon 

az abban foglaltakról. Beiratkozáskor a Házirend 1 példányát köteles átvenni, 

elolvasás és elfogadás után aláírni. 

 A szülő joga, hogy saját gyermeke fejlődéséről, magaviseletéről rendszeresen részletes 

és érdemi tájékoztatást, a gyermek neveléséhez segítséget, tanácsokat kapjon (azokban 
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az időpontokban, amikor mindekét óvónő az intézményben van, és nem az a feladatuk, 

hogy a gyermekekkel foglalkozzanak). 

 Joga van  részt venni a foglalkozásokon, gyermekének megfigyelése érdekében a nyílt 

napokon vagy egyeztetett időpontban  problémás esetekben.. 

 Az óvodai szülői szervezet figyelemmel kíséri a gyermeki jogok érvényesülését, a 

pedagógiai munka eredményességét. Megállapításairól tájékoztathatja az intézmény 

nevelőtestületét és a Fenntartót. 

 A gyermekek nagyobb csoportját érintő bármely kérdésben tájékoztatást kérhet az 

óvoda vezetőjétől, és az adott kérdés megtárgyalásakor, mint a szülői szervezet 

képviselője  ,tanácskozási joggal részt vehet a nevelőtestületi értekezleten. 

 

A szülő kötelességei 

 A szülő kötelessége, hogy gondoskodjon gyermeke testi, érzelmi, értelmi és erkölcsi 

fejlődéséhez szükséges feltételekről. 

 Kísérje figyelemmel gyermeke fejlődését. 

 Rendszeresen tartson kapcsolatot a gyermekével foglalkozó pedagógusokkal, és 

részükre az együttnevelés érdekében a szükséges tájékoztatást adja meg. Tartsa 

tiszteletben az óvoda dolgozóinak emberi méltóságát és jogait. 

 A pedagógus, valamint az ő munkáját segítő alkalmazottak, a nevelői-oktatói munka, 

illetve a gyermekekkel összefüggő tevékenységük során büntetőjogi védelem 

szempontjából közfeladatot ellátó személynek számítanak 

 

Szülőkkel való közös nevelési elvek kialakítása 

Óvodánk számára a legfontosabb a gyermekekben és általuk a családokban kialakítani,  

megalapozni a keresztény értékeket.  

Célunk, olyan szeretetteljes, családias légkör kialakítása, amelyben a gyermekek biztonságot,  

törődést és odafigyelést kapnak. 

Az óvodánkba járó gyermekeket arra neveljük, hogy tanulják meg tisztelni a felnőtteket, 

szeressék és fogadják el társaik egyéniségét, másságát. Esetleges konfliktusaikat ne 

durvasággal, erőszakossággal, árulkodással oldják meg.  

Ezen törekvéseink és sikereink érdekében kérjük, hogy otthon is ezeket az alapelveket 

erősítsék gyermekeikben. Példaadásukkal segítsék óvodánkat céljaink megvalósításában.  

 

A közös feladat, munka érdekében kérjük, hogy az intézményben rendezett egyházi és óvodai  

ünnepeken, programokon minél gyakrabban vegyenek részt. Hitelesen csak úgy  

tudjuk a kicsinyeket keresztény módon nevelni, ha rendszeres kapcsolatban vagyunk a 

Teremtő Istennel és az ő népével – egyházközségünkkel. 

 

KAPCSOLATTARTÁS ,  EGYÜTTMŰKÖDÉS LEHETŐSÉGEI : 

 

A szülőknek lehetőségük van arra  – és igényeljék is  -, hogy az óvodánkban folyó pedagógiai 

munka kialakításában a megfelelő fórumokon aktívan részt vegyenek, ötleteikkel segítsék elő 

a közös gondolkozást. 

 

Együttműködésre alkalmas fórumok: 
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 Szülői értekezletek (évente kétszer , nagycsoportban háromszor) 

 Nyílt napok 

 Közös rendezvények (kirándulás, előadások, ünnepek) 

 Fogadóórák (vezetővel, óvónőkkel, vagy együttesen) 

 Az óvónőkkel való rövid, esetenkénti megbeszélések 

 

Gyermekükkel kapcsolatban információt, tájékoztatást csak a gyermek saját óvónőitől, vagy 

az óvodavezetőjétől kérjenek. Más alkalmazottnak (óvodatitkár, dajka, más csoportbeli 

óvodapedagógus) nincs kompetenciája a gyermekről információt adni. 

A csoportos dajka a gyermek gondozási feladataihoz kapcsolódó információkat közölheti ( pl. 

evett-e, hol a ruhája, öltözőszekrény rendjének betartatása, szülői segítések nyomon követése: 

gyümölcsnaptár, tisztasági csomag, virágnaptár.) 

 

 

 

EGYÉB SZABÁLYOZÁSOK 

 

 
RENDKÍVÜLI ESEMÉNY ESETÉN SZÜKSÉGES TEENDŐK: 

 

Rendkívülinek számít: 

 Minden előre nem látható esemény, amely a nevelőmunka szokásos menetét 

akadályozza az elhelyezettek biztonságát, az épületet, a felszerelést veszélyezteti. 

 Ez lehet: természeti katasztrófa tűz, robbantással való fenyegetés. 

 Mindezekről való tudomást szerzés esetén, a legrövidebb időn belül értesíteni kell a 

Katasztrófavédelmi hatóságokat és a rendőrséget. 

 Ezt követően el kell távolítani az épületekből a gyermekeket és a személyzetet. 

 A tűzriadó- tervben foglaltak szerint a tűzvédelmi felelős szervezze meg a teendőket. 

 A kivezetett gyermekek felügyeletét a dajkák és az óvónők biztosítsák. 

 Haladéktalanul intézkedni szükséges a gyermekek biztonságos, zárt helyen való 

elhelyezéséről és a szülők tájékoztatásáról. 

 

FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉGEK : 

 

 Hiányzás után kérjük, hogy az újbóli óvodába, járást megelőző nap 11.30 óráig 

jelentsék étkezési igényüket. 

 Az étkezésért fizetendő térítési díj befizetésének időpontja minden hónap 10-15-e. 

 Az étkezésért a tárgy hóra kell fizetni. 

 Egy hónapnál több hátralék esetén a gyermek az óvodát csak fél napokra látogathatja, 

a hátralék rendezéséig. 

 A túlfizetés a következő hónapra beszámítható, vagy visszaigényelhető. 

 Be nem jelentett hiányzás esetén a visszatérítés nem igényelhető. 

 

SZOCIÁLIS KEDVEZMÉNYEK FELOSZTÁSÁNAK ELVEI? ELBÍRÁLÁSUK 

RENDJE: 
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 Törvényi előírások szerinti kedvezmény, ingyenesség biztosítható a szükséges 

igazolások bemutatása után. /A rendszeres nevelési támogatásban részesülők, három 

vagy több kiskorúval rendelkezők, nyilatkozatok…./ 

 A térítési díj mértékét a Fenntartó határozza meg. 

 

NAPKÖZIS ELLÁTÁS SZERVEZÉSE : 

 

 A fenntartó által biztosított keret erejéig napközis ellátást biztosítunk. 

 Az étkezések időrendje: 

 Tízórai:   9.00 a szülőket kérjük, ekkorra gyermeküket hozzák be az óvodába. 

 Ebéd:        12.00 

 Uzsonna:         15.00 

 A nem igénylők miatt lecsökkent gyermeklétszámmal a csoportokat összevonjuk. 

Minderről a szülőket tájékoztatjuk.  

 

 

FEGYELMEZŐ INTÉZKEDÉSEK FORMÁI ÉS ALKALMAZÁSÁNAK ELVEI : 

 

Az óvodai házirend megsértésének formái: 

 ha a szülő a napirend be nem tartásával akadályozza a kötelező és kötetlen 

foglalkozások vezetését, 

 ha nem vesz részt gyermekével együtt az egyházi év és az óvodai ünnepeken, 

 ha az óvónők segítő szándékú tanácsait nem alkalmazza a gyermeke nevelésénél és 

ezért magára és társaira is veszélyes a gyermek magatartása, 

 ha a szülő kulturálatlan viselkedéssel zavart kelt az óvoda életében, 

 ha rendszeresen elmulasztja az ebédbefizetéseket, 

 ha nemtetszését úgy nyilvánítja ki, hogy a szülőtársai között tévhitet terjeszt, és ezzel 

az óvoda hitelé rontja, 

 betegen, vagy félig gyógyult állapotban hozza be gyermekét az óvodába, tiszteletlen 

modorban beszél az óvoda dolgozóival. 

 

A házirend előírásainak súlyos megsértése esetén az alábbi fegyelmezési módszereket 

alkalmazza az intézmény vezetése: 

 az óvodavezetőnek való bejelentés után, az illetékes személyes elbeszélgetést 

kezdeményez, a sértett és az elkövető között,ha többször fordul elő ugyanaz a 

rendbontás, javasolja a vezető a másik óvodába való beiratkozást,ha több pontban 

megsérti a szülő a házirendet és a nevelőtestület véleménye  ezt alátámasztja, akkor 

a gyermek elhelyezése óvodánkban  - egy hét türelmi időt adva  - megszűnik. 
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EGYÉB RENDELKEZÉSEK, JOGGYAKORLÁSHOZ SZÜKSÉGES 

INFORMÁCIÓK: 

 

Az óvoda működésével kapcsolatos információ megtalálható, megtekinthető a vezető óvónői 

irodában, a személyes adatok kivételével. 

A szülőkkel a kapcsolatot az óvónők a szülői értekezletek, a fogadóórák vagy családlátogatás 

alkalmával tartják. 

A szülők véleményét kikérjük az éves munka tervezéséhez, értékeléséhez és rendezvényeink 

szervezéséhez. 

A szülők véleményüket szabadon elmondhatják az óvoda életével kapcsolatban, az érintett 

dolgozók emberi méltósága tiszteletben tartására figyelemmel. 

Munkánkról, rendszeresen információt nyújtunk az év folyamán a szülői értekezleteken, a 

fogadóórákon a faliújság útján. 

Kérjük, hogy ne ön bíráskodjon, se a gyermek, se a szülő. Ha sérelem éri, bántalmazzák,  

csúnyán beszélnek vele, forduljon az óvoda vezetőjéhez. 

Kérdéseivel keresse meg az óvoda személyzetét, a szülői szervezetet. 

A speciális foglalkozáshoz szükséges szakértői vizsgálatok előtt és után, a szülőkkel 

egyeztetünk. 

A saját gyermekekről nyilvántartott adatokba a szülő betekinthet a csoportban az óvónőknél. 

A szabadon választható foglalkozásokról a szülőket tájékoztatjuk. 

A gyermekek nagyobb közössége alatt a beírt gyermekek 50 %-át + 1 fő értjük.  

A gyermekek nagyobb csoportja alatt egy-egy foglalkoztatási csoportot értünk.  

A házirend sorozatos megsértése fegyelmi eljárást von maga után. 

A gyermeki, jogok érvényesülésének kezdő időpontja a nevelési év első napja, illetve 

évközben a beiratkozás első napja. 

 

A NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL MÓDJA: 

A „Házirendet az óvoda  csoport faliújságaira kifüggesztjük, és a honlapunkon letölthető. Az  

óvodába érkező új gyermekek szülei a beiratkozáskor a dokumentumot megkapják, 

aláírásukkal magukra nézve kötelezőnek elfogadják. 
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ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK: 

 

A Házirendet a nevelőtestület  2016…………… -án tartott értekezletén fogadta el. 

A szülői szervezet 2016 ……………… -i ülésén a Házirendben foglaltakat megtárgyalta, 

annak minden részével egyetértett. 

A Házirendet a fenntartónk, -  2016…………..én elfogadta. 

A hatálybalépés napja: 2016………………… 

 

A Házirendet a nevelőtestületünk és a szülői szervezet a hatálybalépést követően, kétévenként 

felülvizsgálja. 

 

 

Kőtelek, 2016………………………… 

 

 

                       

 

                                                                                                 ……………………………. 

                                                             Intézményvezető 

 

 

 

                                                                          …………………………………………….. 

 

                                                                                              Tagintézmény vezető 

 

 

 

A nevelőtestület képviselője: 

   

                                              ………………………………………………………………….. 

 

 

A szülői szervezet elnöke: 

  

                                               ………………………………………………………………… 

 

 

 

Mellékletek: 

 Nevelőtestületi ülés jegyzőkönyve 

 A szülői szervezet véleményét tanúsító dokumentum 

 A fenntartó jóváhagyó határozata 
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Cseresznyevirág Katolikus Óvoda 

5065, Nagykörű, Május 1. út 7 

 

JEGYZŐKÖNYV 

Készült 2016.08.29. a Cseresznyevirág Katolikus Óvoda nevelőtestületi értekezletén 

Napirendi pont: A Cseresznyevirág Katolikus Óvoda Házirend módosításainak 

elfogadtatása 

Helye: 

Cseresznyevirág Katolikus Óvoda     

Nagykörű 

Május 1 út 7. 

5065 

 

Jelen vannak: 

A Cseresznyevirág Katolikus Óvoda nevelőtestületének tagjai az alábbiak szerint. 

Megállapítható, hogy a nevelőtestület határozatképes, az aktív állományban lévő 6 főből, 

megjelent 6 fő óvodapedagógus 

A jegyzőkönyvvezető: Kertész Gabriella, 

 Jegyzőkönyv hitelesítő: Récsányi Erika, Sári-Gara Hajnalka 

Résztvevők: 

1. Nagyné Baráth Ágnes - Intézményvezető 

2. G. Nagyné Récsányi Zsuzsanna - Tagintézmény vezető 

3. Récsányi Erika - Óvodapedagógus 

4. Kiss Piroska - Óvodapedagógus 

5. Sári-Gara Hajnalka - Óvodapedagógus 

6. Vágási Kálmánné – Óvodapedagógus 

7. Ruszin Katalin – óvodapedagógus 

8. Kertész Gabriella - jegyzőkönyvvezető 

 

A 2016.08.29-i nevelőtestületi értekezleten a napirendi pontok között szerepel a 

Cseresznyevirág Katolikus Óvoda Házirend módosításainak elfogadtatása. 

G. Nagyné Récsányi Zsuzsanna, Tagintézmény vezető ismertette a Pedagógiai 

Programot.  
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A program módosításainak elfogadtatása szavazással nyíltan, kézfenntartással történt. 

Szavazás: 

Az intézmény Házirendjét elfogadta a jelen lévő 6 fő óvodapedagógus. 

Nem fogadta el:0 fő 

Tartózkodott:0 fő 

 Megállapítás: A nevelőtestület a Cseresznyevirág Katolikus Óvoda Házirendjét 100%-

osan, egyhangúan támogatta, elfogadta. 

 

 

 

 

……………………………………………. 

Jegyzőkönyvvezető 

Jegyzőkönyv hitelesítők: 

……………………………………       ………………………………… 

Récsányi Erika             Sári-Gara Hajnalka 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nagykörű 2016. 08.29.
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Cseresznyevirág Katolikus Óvoda 

5065, Nagykörű, Május 1. út 7 

 

Jelenléti ív 

Készült 2016.08.29. a Cseresznyevirág Katolikus Óvoda nevelőtestületi értekezletén.  

Napirendi pont: Házirend módosításaink elfogadtatása. 

Helye: 

Cseresznyevirág Katolikus Óvoda     

Nagykörű 

Május 1 út 7. 

5065 

 

Ideje: 2016.08.29. 

Résztvevők: 

1. Nagyné Baráth Ágnes ................................ …….  

2. G. Nagyné Récsányi Zsuzsanna  ...............   

3. Récsányi Erika ...........................................   

4. Kiss Piroska ...............................................   

5. Sári-Gara Hajnalka ....................................   

6. Vágási Kálmánné  ......................................   

7. Ruszin Katalin ...........................................   

8. Kertész Gabriella .......................................   
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Petrovay György Katolikus Általános Iskola, 

Alapfokú Művészeti Iskola, Óvoda 
5065 Nagykörű, Rákóczi u. 22-24. 

Telefon: Igazgató, titkárság (56) 494-011, Fax(56)543-028 

E-mail címünk:petrovayaltisk@vipmail.hu 

(OM AZONOSÍTÓ KÓDSZÁM:201781) 

 
Cseresznyevirág Katolikus Óvoda 

5065 Nagykörű, Május 1 út 7-9. 

 

 

- Óvodai Nevelőtestület- 

HÁZIREND módosításainak 

,elfogadása és jóváhagyása 

 
Az óvodai Nevelőtestület a Cseresznyevirág Katolikus Óvoda Házirendjét 

 2016 év augusztus hó 29 napján egyhangúan elfogadta.  

 

Nagyné Baráth Ágnes  Intézményvezető  .......................................... . 

G. Nagyné Récsányi Zsuzsanna Tagintézmény vezető   ..........................................  

Kiss Piroska óvodapedagógus  ..........................................  

Récsányi Erika óvodapedagógus  ..........................................  

Vágási Kálmánné óvodapedagógus  ..........................................  

Sári-Gara Hajnalka óvodapedagógus  ..........................................  

Ruszin Katalin  ..........................................  

 

 

 

Kelt: Nagykörű, 2016. augusztus 29. 

 

 

Dicsértessék a Jézus Krisztus! 
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Nagykörű, 2016.08.29. 

Cseresznyevirág Katolikus Óvoda 

5065, Nagykörű, Május 1. út 7 

 

JEGYZŐKÖNYV 

Készült: 2016.09.12. a Cseresznyevirág Katolikus Óvoda 2016-2017 nevelési év Házirend 

módosításainak elfogadtatása Szülői Munkaközösségi értekezletén. 

Helye: 

Cseresznyevirág Katolikus Óvoda     

Nagykörű 

Május 1 út 7. 

5065 

 

Ideje: 2016.09.12. 

Jelen vannak: 

 A Szülői Munkaközösség tagjai jelenléti ív szerint 

 G. Nagyné Récsányi Zsuzsanna Tagintézmény vezető 

 Récsányi Erika óvodapedagógus a Mókus csoport részéről 

 Sári-Gara Hajnalka óvodapedagógus Süni csoport részéről 

 Kiss Piroska óvodapedagógus a Méhecske csoport részéről. 

A jegyzőkönyvet vezeti: Kertész Gabriella 

A jegyzőkönyv hitelesítője: Récsányi Erika, 

 

Megállapítható, hogy a SZMK határozatképes, a tagok teljes létszámmal, 11fő megjelentek. 

A szülői munkaközösség elnöke Ócsai-Ferenczy Zsuzsanna köszönti a megjelenteket, 

javaslatot tesz a napirendi pontokra: 

1.  A Cseresznyevirág Katolikus Óvoda Házirend módosításainak ismertetése és 

elfogadása 

       2.Szavazás, határozat az elfogadásról. 

 

A jelenlévők egyhangúan elfogadták a napirendi pontokat. 

 Ócsai-Ferenczy Zsuzsanna megkéri a megjelent SZMK tagokat, hogy röviden 

mondják el véleményüket, észrevételeiket a Házirend módosításai kapcsán. 
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 A módosításokkal kapcsolatban nem tettek egyéb javaslatot. Ezért Ócsai-Ferenczy 

Zsuzsanna elfogadásra javasolta. 

 Az SZMK elnöke nyílt szavazásra kérte a jelenlévőket. 

 

Döntés: Nyílt szavazással a Cseresznyevirág Katolikus Óvoda Házirendjét az 

SZMK minden tagja elfogadta, tartózkodás nem volt. 

 

Ócsai-Ferenczy Zsuzsanna megállapította, hogy az SZMK 11 igen szavazattal a 

módosított dokumentumot elfogadta. 

 

 

Jegyzőkönyvvezető:……………………………………………………………… 

 

 

………………………………….                          …………………………………. 

Jegyzőkönyv hitelesítő    jegyzőkönyv hitelesítő 

 

 

 

 

 

 

Nagykörű 2016.09.12. 
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Cseresznyevirág Katolikus Óvoda 

5065, Nagykörű, Május 1. út 7 

 
 

JELENLÉTI ÍV 

SZMK 

A Cseresznyevirág Katolikus Óvoda Házirend módosításainak elfogadása 

 

Helye: 

Cseresznyevirág Katolikus Óvoda     

Nagykörű 

Május 1 út 7. 

5065 

 

Ideje: 2016.09.12. 

G. Nagyné Récsányi Zsuzsanna  ................................................  

Récsányi Erika  ................................................  

Sári-Gara Hajnalka  ................................................  

Kiss Piroska  ................................................  

 

Szülői Munkaközösség tagjai: 

Ócsai- Ferenczy Zsuzsanna  ................................................  

Iancu Adrienn  ................................................  

Juhász Éva  ................................................  

Buboriné Túró Noémi  ................................................  

Barkó Bernadett  ................................................  

Bognár Éva  ................................................  

Kenyeres Mónika  ................................................  

Rácz Zoltánné  ................................................  

Szekeres Erzsébet  ................................................  

Marsi Szilvia  ................................................  

Békésiné Nagy Erzsébet  ................................................  

 

Nagykörű, 2016. 09.12. 
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                          Petrovay György Katolikus Általános Iskola, 

Alapfokú Művészeti Iskola, Óvoda 
5065 Nagykörű, Rákóczi u. 22-24. 

Telefon: Igazgató, titkárság (56) 494-011, Fax(56)543-028 

E-mail címünk:petrovayaltisk@vipmail.hu 

(OM AZONOSÍTÓ KÓDSZÁM:201781) 

 
Cseresznyevirág Katolikus Óvoda 

5065 Nagykörű, Május 1 út 7-9. 

 

 

- Szülői munkaközösség - 

Cseresznyevirág Katolikus Óvoda 

HÁZIREND módosításainak 

ismertetése, elfogadtatása és jóváhagyása 

 

 
A szülői munkaközösség a Cseresznyevirág Katolikus Óvoda 

Házirend módosításait 2016 év szeptember hó 12 napján megismerte, a benne 

foglaltakat egyhangúan elfogadta és egyetért, támogatja. 

 

 

 

 

 

Kelt: Nagykörű, 2016. szeptember 12. 

 

 

 

 

 

 

  ..............................................  

                                                                            Ócsai-Ferenczy Zsuzsanna 

 

                                                                          Óvodai szülői munkaközösség elnöke 

 

 

 

 

Dicsértessék a Jézus Krisztus! 
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