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Tekintettel az utólag módosított és kiegészített 1/2011 számú Nemzeti Oktatási Törvény, az 

5115/2014 számú Miniszteri Rendelettel jóváhagyott Óvodai Tanintézmények Szervezési és 

Működési Rendszabályzat, a Gyerekek jogainak védelme és elősegítéséről szóló újraközölt 

272/2004 törvény előírásaira,  

létrejön jelen: 
NEVELÉSI SZERZŐDÉS 

I. Aláíró felek 

1. Oktatási intézmény: Villanytelep Napközi Péter Edit igazgató képviseletében, a Hargita 

Megyei Tanfelügyelőség 1230/2016 sz. kinevezése alapján; 

2. Közvetett jogosult -szülők, _________________________________________________________ ,  

lakhelye ________________________________________________________________________ ,  

3. Nevelésben részesülő közvetlen kedvezményezett, ___________________________________   

II. Szerződés célja: a tanulmányi folyamat optimális feltételeinek biztosítása, a nevelésben 

részesülő közvetlen kedvezményezett nevelésében érintett felek részvétele és felelősségtudatosítása 

által. 

A felek kötelezik magukat, saját akaratukból a következőkre: 

III. Felek jogai: jelen megegyezést aláíró felek jogait az Óvodai Tanintézmények Szervezési és 

Működési Rendszabályzata és az oktatási intézmény belső rendszabályzata írja elő.  

1). Óvodának jogában áll: 

a,) a napközi oktatási ajánlatának megállapítása, az óvodai fejlesztési tervnek megfelelően , 

beiskolázási tervnek, valamint a szülők és más közvetett kedvezményezettek elvárásainak,  

b,) a Belső rendszabályzat és a gyerekek napi programjának szabályozása a törvényes előírások, a 

humánerőforrás és a szülők elvárásainak figyelembevételével, 

c,) a napi szülői hozzájárulás mértékének megállapítása és módosítása, a piaci ár alapján, a 

törvények tiszteletben tartásával és erről tájékoztatás a szülők felé, 

d,) a gyerekek kivétele a nyilvántartásból/ 2 hetes igazolatlan hiányzás esetén, kivétel a vakációk 

időszaka, 

d,) sérült vagy sajátos nevelési igénnyel diagnosztizált gyerekeknek jogukban áll a napköziotthonba 

járni integráltan, a másság típusának és súlyosságának függvényében, anélkül hogy veszélyt 

jelentenének a többi gyerek biztonságára és nyugalmára. Ezen esetekben az óvodának jogában áll a 

szülővel és szakemberrel közösen megállapítani egy programot, amely nem zavarja a csoport 

tevékenységét.  

 

1). Szülőnek jogában áll: 

a,) beíratni gyereküket a napközibe, tiszteletbe tartva korukat és beiratkozási körzetüket/ kérhetik a 

gyerek biztonságára vonatkozó előírások betartását az óvodai program idejére/programon kívüli 
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tevékenységek szervezése alkalmával 

b,) különleges esetekben szülői értekezlet összehívása 

c,) a szülőbizottságnak jogában áll pénzalapot gyűjteni, melyet a szülők jóváhagyásával 

használhatnak 

d,) tagja lenni a Vezetőtanácsnak és a Minőség Biztosítási Bizottságnak,  

e,) tájékoztatásban részesülni a szülői hozzájárulás mértékének módosításáról, 

f,) félévenként 3 napra elkéreztetni a gyereket, kérésben indokolva a hiányzást a napköziből 

g,) A gyerek szülője, gyámja vagy törvényes képviselője jogosult kérni egyes konfliktus helyzetek 

megoldását a saját gyerekével kapcsolatosan, beszélgetés keretében, az oktatási intézmény 

alkalmazottjától vagy igazgatójától. Abban az esetben, ha a békés tárgyalás nem vezet a 

konfliktushelyzet megoldásához, a szülő, gyám vagy törvényes képviselő írásban fordulhat kéréssel 

az oktatási intézmény vezetőségéhez. 

Ha a fent említett esetek során a konfliktushelyzet nem oldódik meg, a szülő, gyám vagy törvényes 

képviselő jogosult a helyzet megoldása érdekében a tanfelügyelőséghez fordulni.  

Ha a fent említett esetek során a konfliktushelyzet nem oldódik meg, a szülő, gyám vagy törvényes 

képviselő jogosult a helyzet megoldása érdekében az Oktatási Minisztériumhoz fordulni.  

 

IV. Felek kötelezettségei: 

1 A napközi kötelezettségek vállalása: 

a)  biztosítja az optimális feltételek közt történő nevelési folyamatot (biztonságos nevelési és 

családias környezetet a nevelési folyamathoz – biztonság, rend, megfelelő higiéniai és 

élelmezési rendszer); 

b)  felel az iskolai higiéniai normáknak megfelelő feltételek és elvárások betartásáért, a 

munkavédelemért, polgár- és vagyonvédelemért, tűzvédelemért az oktatási intézményben, 

c) megrovásban részesíti az oktatási intézmény alkalmazottjait fegyelmi kihágások esetén, 

megfelelően a törvényes előírásoknak,  

d) a nevelő személyzet méltó erkölcsi viselkedést képvisel és felelősségteljes viselkedést, 

megfelelően a nevelési értékeknek, melyet átad a gyerekeknek (tiszteletben tartja a gyerekek 

személyiségét és jogait – jogot a játékhoz, egyéni neveléshez és fejlődéshez, védelemhez, 

szeretethez, odafigyelést a felnőttek részéről), 

e) a nevelő személyzet köteles jelezni, szükség esetén, a szociális /oktatási szakosztályt, 

gyermekvédelmi és szociális igazgatóságot, a gyerek méltóságát, testi és lelki épségét 

veszélyeztető helyzeteket, 

f) az intézmény személyzete tiszteletet és megbecsülést kel mutasson a gyerekekkel és 

szüleikkel/törvényes képviselőikkel szemben, 

g) az intézmény személyzetének tilos olyan tevékenységet végezni, amely sérti a gyerek köz- 

vagy benső képét, magán és családi életét,  

h) az intézmény személyzetének tilos  testi fenyítést alkalmazni, illetve szóban vagy fizikailag 

agressziót alkalmazni a gyerekekkel és /vagy kollegáival szemben, 

i) a didaktikai személyzetnek tilos a gyerekek felmérését vagy a csoportos nevelői tevékenység 

minőségét bármilyen előnyben részesülésének feltételéhez kötni a gyerek vagy a 

szülők/törvényes képviselők részéről, 
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j) tiltottak azon tevékenységek, melyek megszegik az erkölcsi normákat és bármely 

tevékenység, amely veszélyeztetheti a gyerekek, illetve a nevelő személyzet, kisegítő és 

nem nevelő személyzet egészségét és testi/lelki épségét, valamint a politikai és vallási 

prozelitiszmus természetű tevékenységek,  

 

 

k) tájékoztassa a szülőket a gyerekek fejlődésével kapcsolatosan, a programon belüli és kívüli 

tevékenységekről, a szülői hozzájárulás mértékének és kifizetésének módosításáról,  

l) biztosítson a gyerekenek napi 3 étkezést: a gyerekenek felszolgált ételeket teljes mértékben a 

saját konyha készíti el, 

m) biztosítsa a gyerekek biztonságát minden intézményen kívül szervezett tevékenység 

alkalmával; 

n)  tájékoztassa a szülőket a gyerek hiányzásairól. 

2. Szülők kötelezettség vállalása: 

a) naponta vigyék a gyereket a napközibe, kivéve betegség, illetve családi okok esetén; 

b) tájékoztasson telefonon/SMS –ben az óvodás hiányzásának okáról és időtartamáról; 

c) a betegség miatti hiányzás időtartamára gondoskodjon orvosi igazolásról és azt 3 napon 

belül adja le a napközinek; 

d) igazolja az óvodás hiányzását az intézménynek leadott igazolások alapján 

e) köteles biztosítani a gyerek napközi látogatását, kiemelten a nagycsoportosok esetében; 

f) beiratkozáskor, a szülő köteles az igényelt orvosi papírokat benyújtani, egy egészséges 

környezet biztosítása érdekében és a betegségek elkerülése végett  

g) a szülő/gyám/törvényes képviselő köteles, legalább havonta egyszert felvenni a kapcsolatot 

az óvónővel /tanítóval a gyerek fejlődésének ismertetésével kapcsolatosan; 

h) a szülő/gyám/törvényes képviselő anyagilag felel a gyereke által megrongált javak miatt, 

i) tiszteletben tartja az oktatási intézmény működési és szervezési rendszabályzatát; 

j) tilos a szülő/gyám/törvényes képviselő részéről a fizikai/lelki/szóbeli agresszió az intézmény 

személyzetével kapcsolatosan,  

k) értesíti az óvodát a gyereke fertőző betegségéről, vagy ha kiveszi a gyereket a napköziből; 

l) kifizeti havonta a szülői hozzájárulást a hónap utolsó hetében a következő hónapra, amely 

6,00 lej/nap vagy az aktuális  hónap 15-ig. 
m) elfogadja és tiszteletben tartja a Vezető Tanács általi módosítást, a szülői hozzájárulásra 

vonatkozóan  

n) tiszteletben tartja a Belső Rendszabályzatot és a gyerek napi programját (kifüggesztett), 

o) tájékozódik a csoport hirdetőtábláján kifüggesztett újdonságokról és hirdetésekről, 

       p) írásban tájékoztatja az óvónőt a gyerek elhelyezéséről válás esetén,  

r) forduljon az óvónőkhöz problémáival, tekintettel a tanácsadó órára 

 

IV.  Szerződés időtartama:  

Jelen szerződés egy oktatási ciklusra szól. Jelen szerződés bármely módosítása a szülőkkel 

melléklet alapján történik.  
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V. Egyéb rendelkezések: 

a. Az intézmény szeptember 01- július 31 közti időszakban működik, nyári vakáció idején a 

városi óvodák egy júniusban kifüggesztett program szerint működnek,  

b. A szülőket időben értesítik a különböző ünnepek vagy olyan napok esetén, amikor a napközi 

nem működik, vagy csökkenetett programmal működik,  

c. A szülők iránti kérelem, hogy cipővel ne közlekedjenek a csoportokban, tálalókban, ne 

használják a gyerekek vagy személyzet mosdóját,  

d. A csoportok választott tevékenysége a törvényes előírások alapján van megszervezve a 

közép és nagycsoportokban. A választott tevékenységeket az óvónők tartják, esetenként 

szakértőkkel az egyesület által. 

e. Tilos a világhálón közzétenni fényképeket a gyerek óvodai tevékenységével kapcsolatosan, 

a szülők beleegyezése nélkül.  

 

VI. Végső rendelkezések: 

 

a, A gyereket kiveszik a nyilvántartásból, ha: 

- Más intézménybe beiratták, amelyről a szülők kötelesek tájékoztatni az igazgatóságot,  

- Több mint 2 hetet hiányzik igazolatlanul, kivéve a vakációkat,  

- Egy havi hozzájárulás nem fizetése esetén.  

b, A felek kötelesek jelen nevelési szerződés előírásait betartani, mely érvényes az óvodai 

ciklusra, mely időszak alatt a gyerek a napközit látogatja.  

 

 

Székelyudvarhely, 2017 

 

 
Igazgató    Óvónő      Szülők,  

 


