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1.Bevezetés

Kedves Szülők!

Szeretettel és tisztelettel köszöntjük Önöket a Bóbita Óvodában!

Az elkövetkezendő néhány évben közös lesz az örömünk és a felelősségünk a gyermekek

nevelése során. Ezért szeretnénk, ha kapcsolatunk a kölcsönös bizalomra és tiszteletre épülne,

melyben valódi nevelőpartnerek lehetnénk. Ahhoz, hogy ez az együttműködés eredményes és

hosszabb távon sikeres legyen, engedjék meg, hogy figyelmükbe ajánljuk házirendünket. 

Az óvoda házirendje  a  gyermeki  jogok és  kötelességek gyakorlásával,  a  gyermek óvodai

életrendjével  kapcsolatos  rendelkezéseket  állapítja  meg.  Célja,  a  szülők  tájékoztatása  a

mindennapi óvodai nevelésben való részvétel  szabályairól, a gyermekek, a szülők jogairól,

kötelezettségeiről és az óvodában elvárt, az óvoda és a szülők kölcsönös tiszteletén alapuló

együttműködésről.  E  szabályok  ismerete  és  elfogadása  feltétlenül  szükséges  ahhoz,  hogy

biztonságos, otthonos légkörben nevelhessük a reánk bízott gyermekeket.

Intézményünk házirendje a nemzeti  köznevelésről szóló 2011.éviCXC. törvény, valamint a

nevelési-oktatási  intézmények működéséről és a köznevelési  intézmények névhasználatáról

szóló  20/2012.(VIII.31.)  EMMI  rendelet  rendelkezéseit  alapul  véve  szabályozza  a

hatáskörébe  utalt  kérdéseket.  Házirendünk  összhangban  van  intézményünk  belső

dokumentumaival is: az SZMSZ-el, Pedagógiai Programunkkal.

Az  intézmény  vezetése  és  nevelőtestülete  e  dokumentum  által  szabályozza  az  intézmény

törvényes és zökkenőmentes  működését,  ezért  annak betartása és betartatása az intézmény

minden  dolgozójának  kötelessége.  Miután  a  szülő  kiskorú  gyermeke  törvényes

képviselőjeként  gyakorol  jogokat,  illetve  teljesít  kötelességeget,  így  a  házirend  a  szülőre

nézve is kötelező érvényű!

A gyermekek nevelésének a színtere a család.  Az óvoda segítője és kiegészítője a családi

nevelésnek, mely a köznevelési rendszer szakmailag önálló nevelési intézménye. Az óvodai

nevelési  feladatok  zavartalan  ellátása  érdekében  szükséges  a  házirend  betartása.

Nevelőtestületünk köszöni a megelőlegezett bizalmukat és együttműködésüket!

Kérem, hogy az alábbiakban megfogalmazott házirendet figyelmesen olvassák el, és a

gyermekek érdekében törekedjenek a benne foglaltak betartására.
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1.1 A Házirend jogszabályi háttere:

 2011. évi CXC törvény Nemzeti Köznevelésről 25§,70§

 20/2012.(VIII.31) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a

köznevelési intézmények névhasználatáról 

 1997. évi XXXI. törvény a Gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló 

 2015. évi LXIII törvény – a gyermek védelméről és a gyámügyi

 229/2012. (VIII.28.) korm. rendelet a nemzeti a nemzeti köznevelésről szóló törvény

végrehajtásáról 

 2012. évi I. törvény a munka törvénykönyvéről 

 1992.XXXIII. törvény a közalkalmazottak jogállásáról

 2015. évi NKt. 95. § (9) bek. az óvodakötelezettségről igazgatásról

 Az Oktatási Hivatalról szóló 121/2013.(IV.26.) Kormányrendelet 

 A pedagógiai Szakszolgálati intézmények működéséről szóló 15/213. (II.26.) EMMI

rendelet

Az óvoda házirendje megtalálható a nevelői szobában.

Házirend egy példányát át kell adni a szülőknek. 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 82§ (4).

Az átvételt aláírásával igazolja a szülő.

A házirend az SZMSZ melléklete. 

Az óvodai SZMSZ megtekinthető az óvodavezetői irodában. 

A házirend 1 példányát minden újonnan felvett gyermek szülőjének átadjuk.

 /20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 82§ (4). Az átvételt aláírásával igazolja a szülő.

2. Általános információk

Megnevezés Adat

1. Intézmény neve: Bóbita Óvoda

2. Intézmény OM azonosítója 202092

3. Intézmény címe 6235 Bócsa Óvoda köz 1.

4. Intézmény telefonszáma: 06 78 453-151

5. Intézmény fenntartója Bócsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete
6.  Fenntartó címe, telefonszáma Bócsa Rákóczi u.27.

 0678/453-110
7. Az  intézményképviseletére

jogosult intézményvezetője
Péter Szabóné Vida Judit

3. Az óvoda nyitva tartása, a nevelési év rendje
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Az óvoda napi nyitva tartása a szülők igénye szerint.

Az óvoda nyitva tartása: hétfőtől – péntekig: 6.30- 16.30ig tart nyitva.

 Óvodánk teljes nyitva tartása alatt óvodapedagógus foglalkozik a gyerekekkel.

Reggel 6.30-730-ig  és délután 1600-1630-ig  összevont csoportban történik a gyermekek óvodai

nevelése. 

A nevelési év rendje:

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

 Június,  július,  augusztus  hónapokban  nyári  életrend  szerint  működünk  összevont

csoportokkal.  Ebben  az  időszakban  elsősorban  a  dolgozó  szülők  gyermekeinek

ellátását biztosítjuk.

 Óvodánk  július  2  hetében  takarítási  és  felújítási  munkák  miatt  zárva  tart.  A  zárás

időpontját minden év február 15-ig közzé tesszük. 

 Az  iskolai  szünetek  alatt,  a  nevelés  nélküli  munkanapokon,  és  az  áthelyezett

munkanapokon (szombat) szükség esetén ügyeletet szervezünk. A téli szünetben az óvoda

zárva tart. 

 A 11/1994. MKM rendelet 2. §-a alapján az óvoda évente 5 nevelés nélküli munkanapot

tart,  mely  idejéről  7  nappal  előbb  értesítjük  a  szülőket.  Ennek  időpontjáról

munkatervünkben  rendelkezünk.  Ezeken  a  napokon  a  szülő  gondoskodik  gyermeke

elhelyezéséről.

 Óvodánk életét ünnepeink és hagyományaink gazdagítják (lásd. Pedagógía Programunk). 

4.Az óvodai felvétel, átvétel szabályai

Az óvodás gyermek jogviszonya

 Az óvodai  felvétellel  jogviszony  keletkezik  az  óvoda  és  a  nevelésre  felvett  gyermek

(szülője, gyámja) között,  amelyet a házirend szabályoz. E naptól illetik meg az óvodás

gyermeket a házirendben foglalt jogok és kötelességek.

 Az óvodába a 3. életévét betöltött,  szobatiszta, teljesen egészséges gyermek vehető fel.

(Felvehető az a 2 és fél éves gyermek, aki a felvételt követően 6 hónapon belül betölti a 3.

életévét és az óvoda körzetében lakik, abban az esetben, ha az óvoda rendelkezik szabad

férőhellyel, 1993. LXXIX. 24.§ 1. bek.)

A beiratkozás, felvétel eljárásrendje:
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  Az óvodai felvétel,  átvétel  a férőhelyek betöltéséig az egész év folyamán jelentkezés

alapján történik.

 A három éves gyermekek beiratkozásának időpontját  a fenntartó határozza meg, mely

általában április hónapban van. 

 2015.09.01-től  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  óvodavezetõ,  valamint  a  védõnõ  egyetértésével,  a  gyermek  jogos

érdekét  szem előtt  tartva,  az ötödik életév betöltéséig felmentést  adhat,  a kötelezõ óvodai

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

kibontakoztatása, sajátos helyzete indokolja.

 Beiratkozáskor a szülő és a gyermek személyes megjelenése szükséges. Ekkor rögzítjük a

gyermek adatait,  melynek igazolására, kérjük a szülő személyi igazolványát,  a gyermek és

szülő lakcímkártyáját, a gyermek születési anyakönyvi kivonatát, TAJ számát. Más óvodából

átiratkozó gyermek esetében, az előző óvoda által kitöltött, „Értesítés óvodaváltoztatásról” c.

igazolás szükséges. 

 A felvételről, vagy átvételről az óvodavezető dönt, melyről értesítjük a szülőt. 

 A gyermekek csoportba történő beosztásánál az óvodavezető figyelembe veszi a szülők és

az óvodapedagógusok véleményét. 

 A  gyermekek  felvételét  az  óvodavezető,  csak  helyhiány  miatt  tagadhatja  meg,  vagy

indokolt esetben megfelelő szakvélemény alapján irányíthatja más intézménybe.

Tankötelezettség: NKt. 45§(2) bek. 

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

tankötelessé válik. A tankötelezettség teljesítése a tanév első tanítási napján kezdődik. A szülő

kérelmére a felmentést  engedélyező szerv döntése alapján a gyermek további egy nevelési

évig óvodai nevelésben vehet részt. A szülő kérelmét az iskolakezdés évében január 15-éig

nyújthatja be a felmentést engedélyező szervhez. Ha az eljárásban szakértőt kell meghallgatni,

akkor  csak  szakértői  bizottság  rendelhető  ki,  és  a  függő  hatályú  döntésben  nem  kell

rendelkezni  a  kérelmezett  jog  gyakorlásáról.  Ha  a  szakértői  bizottság  a  szülői  kérelem

benyújtására nyitva álló határidő előtt a gyermek további egy nevelési évig óvodai nevelésben

történő részvételét javasolja, a szülői kérelem benyújtására nincs szükség. Ha a gyermek az

iskolába  lépéshez  szükséges  fejlettséget  korábban eléri,  a  felmentést  engedélyező  szerv  a
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szülő  kérelmére  engedélyezheti,  hogy  a  gyermek  hatéves  kora  előtt  megkezdje

tankötelezettségének teljesítését.

5. Az óvodába érkezés, távozás rendje

A szülők a nyitvatartási idő alatt bármikor behozhatják és elvihetik gyermekeiket, ha azzal

nem zavarják meg az óvodai tevékenységeket és a következő szabályok tiszteletben tartása

mellett teszik.

 A reggeli érkezésnél a szülő személyesen adja át gyermekét az őt fogadó óvónőnek. Ez

lehetőleg 830-ig történjen a napirend zavartalan működése érdekében. 

 Kérjük, a szülők tartsák tiszteletben a csoport napirendjét és az óvodai élet megzavarása

nélkül vigyék el a gyermekeket.  Igény szerint a gyermeket ebéd után 12.30-13 óráig lehet

elvinni.

  A gyermekek hazavitele délután 1500– 1630h-ig történhet, az óvodapedagógustól kérjék ki,

és úgy távozzanak az óvodából.  Az óvodapedagógus csak azért  a  kisgyermekért  vállalhat

felelősséget, akit személyen átvett a szülőtől /kísérőtől/.

 A gyermekeket egyedül ne engedjék be és ki az óvoda kapuján. A kaput minden esetben

reteszeljék be. 

  A  gyermekek  és  a  dolgozók  személyi  biztonsága,  valamint  az  ingóságok  megóvása

érdekében ha szükségesnek ítéljük meg, a bejárati ajtót biztonsági okokból zárva tartjuk.

  A  szülő  írásos  engedélye  szükséges  ahhoz,  hogy  a  törvényes  gondviselőn  kívül  más

személlyel elengedjük a gyermeket az óvodából. 

 Az óvónő  által  kiadott  gyermekért,  továbbiakban  a  szülő,  vagy  az  érte  jövő  személy

felelős.

 A szülők válása esetén csak a bírói ítélet szerinti szülői felügyeleti jogot gyakorló

 szülőnek adjuk át a gyermeket. Amennyiben mindkét szülő gyakorolhatja a felügyeletet, az

óvoda köteles a gyermeket mindkét szülőnek kiadni.

  Amíg  a  gyermek  felügyeleti  joga  a  bíróság  által  nincs  eldöntve,  az  óvoda  köteles  a

gyermeket mindkét szülőnek kiadni.

  A  szülő  kötelessége,  hogy  rendkívüli  akadályoztatása  esetén  értesítse  az  óvodát

távolmaradása okáról.

A zárásig, el nem vitt gyermek elhelyezéséről a délutános óvodapedagógus gondoskodik, ha a

szülővel való kapcsolatfelvétel  kétszeri  próbálkozással  sem megvalósítható.  Ha a gyermek

felügyelet nélkül marad, vagy testi, érzelmi, értelmi és erkölcsi fejlődését családi környezete
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veszélyezteti,  és  emiatt  azonnali  elhelyezése  szükséges,  az  óvoda értesíti  a  Gyermekjóléti

Szolgálatot. 

 Kérjük, jelezzék, ha ebéd után haza szeretnék vinni gyermeküket.

 Autóbusszal  utazó  gyermekek  szüleit  arra  kérjük,  hazamenetellel  kapcsolatos  változás

esetén az óvodapedagógusnak, vagy a dajkának szóljanak minden esetben.

  16 éven aluli személynek gyermeket csak abban az esetben adunk ki, ha erről a szülő

írásban nyilatkozik és a felelősséget vállalja. /Gyermekvédelmi Törvény/

6.A gyermek távolmaradásának, mulasztásának igazolására vonatkozó

rendelkezéseink

Kérjük  a  szülőket,  hogy  gyermekük  bármilyen  távol  maradását  szíveskedjenek

bejelenteni!  Kérjük,  hogy  elérhetőségük  változását  mindig  pontosan  jelentsék  be  a

pedagógusoknak!

 Ha Ön a gyermekét bármilyen ok miatt nem kívánja óvodába hozni, kérjük, erről legalább

egy munkanappal megelőzően reggel 9.00-ig tájékoztassa az óvodát.

 Minden  távolmaradást  be  kell  jelenteni  a  csoportos  óvónőnek.  A  bejelentett  hiányzás

igazoltnak tekintendő.

 Öt naptól rövidebb hiányzás esetén igazolt a gyermek távolléte, ha azt a szülő előre jelzi

(személyesen, vagy telefonon) 

 Egy hét,  vagy azt meghaladó, nem betegség miatti  huzamosabb távolmaradást az

intézményvezetőnek írásban kérelem formájában jelezni kell! 

A 20/2012  (VIII  31.)  EMMI rendelet  51.§  (4.)  bekezdése  szerint  járunk  el:  „Ha a

gyermek az Nkt. 8. § (2) bekezdése alapján vesz részt óvodai nevelésben, és egy nevelési

évben igazolatlanul öt nevelési napnál többet mulaszt, továbbá, ha a tanuló igazolatlan

mulasztása egy tanítási évben eléri a tíz tanítási órát vagy egyéb foglalkozást, az óvoda

vezetője, az iskola igazgatója - 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) óvodás  gyermek  esetén  a  gyermek  tényleges  tartózkodási  helye  szerint  illetékes

gyámhatóságot és a gyermekjóléti szolgálatot, 

b) tanuló esetén a tanuló tényleges tartózkodási helye szerint illetékes gyámhatóságot, a

gyermekvédelmi  szakellátásban  nevelkedő  tanuló  esetén  a  területi  gyermekvédelmi
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szakszolgálatot,  tanköteles  tanuló  esetén -  gyermekvédelmi  szakellátásban nevelkedő

tanuló kivételével - a gyermekjóléti szolgálatot. 

(4a)  Az  értesítést  követően  a  gyermekjóléti  szolgálat  az  óvoda,  az  iskola  és  -

szükség esetén - a kollégium bevonásával haladéktalanul intézkedési tervet készít,

amelyben a mulasztás okának feltárására figyelemmel meghatározza a gyermeket, a

tanulót veszélyeztető és az igazolatlan hiányzást kiváltó helyzet megszüntetésével, a

gyermek  óvodába  járásával,  a  tanulói  tankötelezettség  teljesítésével  kapcsolatos,

továbbá a gyermek, a tanuló 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.

 Ha a gyermek betegség miatt hiányzik, csak orvosi igazolással hozható ismét óvodába.

 Orvosi  igazolással  hozható a  gyermek  óvodába  akkor  is,  ha  előző  nap  az

óvodapedagógus  valamilyen  betegségre  utaló  jelet  tapasztalt  a  gyermeknél  pl.  láz,

hasmenés, kötőhártya gyulladás, egyéb orvosi ellátást igénylő betegség. Kérjük a kedves

szülőket,  ha  már  reggel  észlelik  a  fertőző  betegség  tüneteit,  ne  hozzák  a  gyermeket

óvodába,  mert  az  óvodapedagógusnak  kötelessége  azonnal  jeleznie  Önök  felé!

Amennyiben tudomásukra jut gyermekük fertőző betegsége, jelentési kötelezettségük van

az intézményvezető felé.

 Másik  intézménybe  történő  átíratás  esetében  /költözés,  stb./  a  szülő  köteles  az

intézményvezetőjének azt jelenteni, melyet írásban rögzítünk. (Értesítés óvodaváltozásról)

Az így kapott igazolást a befogadó intézményben kell leadni. 

 Beteg, gyógyszert szedő gyermek az óvodába a többi gyerek egészségének megőrzése

érdekében nem hozható! 

 Ha az óvodapedagógus megítélése szerint a gyermek beteg, lehetőség szerint gondoskodik

a  többi  gyermektől  való  elkülönítéséről,  és  a  lehető  legrövidebb  időn  belül  értesíti  a

gyermek szüleit. 
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 Gyógyszert a szülő az óvónőnek nem adhat át a gyermek gyógykezelésére, csak abban az

esetben,  ha  a  gyermek  állandó  gyógyszerszedést  igényel,  és  erről  tájékoztatta  az

intézményvezetőt. (asztma, epilepszia, stb.)

7. Gyermekek életrendje az óvodában

7.1.A gyermekek jogai

A gyermek jogai: 

• a biztonságos, szeretetteljes, egészséges környezetben való nevelkedés (rugalmas, gyermek

centrikus  napirend,  elfogadó,  befogadó,  nagyfokú  felelősségtudattal  rendelkező

óvodapedagógusi személyiséggel biztosítható 

• személyiségét, emberi méltóságát tiszteletben tartsák 

• védelemben részesüljön, fizikai és lelki erőszakkal szemben 

• világnézetét, kultúráját tiszteletben tartsák 

• cselekvési szabadságát tiszteletben tartsák 

•  képességeinek,  érdeklődésének,  adottságainak  megfelelő  nevelésben,  fejlesztésben

részesüljön a Pedagógiai Program alapján

• a mindenkori törvénynek megfelelően kedvezményes étkezésben részesüljön 

• a szülő beleegyezésével, a rendszeres egészségügyi ellátásban való részvéte

 

A gyermek kötelességei: 

• óvja saját és társai testi épségét, egészségét,

 • megtartsa az óvoda helyiségei és az óvodához tartozó területek használati rendjét, 

• megőrizze, illetőleg az előírásoknak megfelelően kezelje az óvodában használt játékokat,

eszközöket, óvja azokat,

 • az intézményben dolgozó felnőttek,  óvodatársai emberi méltóságát és jogait  tiszteletben

tartsa.

Az óvoda napirendje:

Időpont        Tevékenység

630-730          Gyülekezés, szabad játék (összevont csoportban)

730-930             Folyamatos játéktevékenység, egyéni és mikro csoportos tevékenységek, tízórai

930-1030        Játékba integrált tanulási tevékenységek

1030-1145       Udvari játék, levegőzés, séta

1145 - 1230     Ebéd, gondozási teendők
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1230-1430       Pihenés

1430-1630       Uzsonna, játék, egyéni és mikro csoportos tevékenységek.

1600-1630         Szabad játék (összevont csoportban)

7.2 Gyermekek ruházata az óvodában

 Jellemezze praktikusság, kényelem, tisztaság, rétegesség.

 Az átöltözéshez tartalék ruha és alsónemű szükséges.

  Célszerű  minden  ruhadarabot  megkülönböztető  jelzéssel  ellátni,  és  ezeket  az  erre

rendszeresített, jellel ellátott zsákban az arra kijelölt helyen tárolni.

  A gyermekek váltócipője legyen kényelmes, biztonságos. A papucs tilos!

7.3 A gyermekekre vonatkozó egészségügyi szabályok

 A gyermekek csak egészséges állapotban járhatnak óvodába.

 Beteg lábadozó, gyógyszert szedő gyermek nem jöhet óvodába, saját gyógyulása és a többi

gyermek egészségének megőrzése érdekében. 

 Az óvodában a gyermekeknek gyógyszert nem adhatunk be, kivéve tartós betegség esetén

(allergia, asztma, diabétesz, szívbetegség, epilepszia stb.)

 Ha a gyermek az óvodában betegszik meg, kérjük, hogy az értesítésünk után a legrövidebb

időn belül vigyék haza. Fertőző betegség esetén a szülőnek bejelentési kötelezettsége van.

 Fejtetvesség  észlelését,  kérjük,  jelezzék  az  óvodapedagógusnak,  hogy  megtegye  a

szükséges intézkedéseket. Ha az óvoda fejtetvességet észlel, kérjük betartani az óvoda és a

védőnő erre vonatkozó kéréseit.

 A védőnő a munkatervében meghatározott időpontokban végez vizsgálatokat.

Óvodába csak az a gyermek jöhet, akinek védőnői igazolása van arról, hogy a kezelés

eredményesen megtörtént.

7.4  A gyermekek étkeztetése az óvodában

  Az étkezési díj napi kétszeri illetve háromszori étkezést foglal magában. A gyermek a

család anyagi helyzetétől függően ingyenes étkezésben részesülhet a mindenkor érvényben

lévő  jogszabály  alapján.  Az  élelmiszerekből  az  ételmintát  köteles  72  órán  át  megőrizni

(ÁNTSZ).  Kivétel:  az  egész  csoport  számára  vitamin  pótlására  szolgáló  plusz  gyümölcs,

zöldség.

 Az étkezési díj befizetésére meghatározott napokon az élelmezés vezetőnél van lehetőség

az önkormányzat konyháján.
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 Mindennap 9 óráig lehet bejelenteni a hiányzást és kérni, az étkezés lemondását, amit a

következő naptól tudjuk érvényesíteni.  A gyermekek hiányzása után az étkezés biztosítása

érdekében a visszaérkezést is jelezni kell az azt megelőző nap 9 óráig.

  Az óvodába csak megfelelőségi jelzéssel ellátott élelmiszerek behozatala engedélyezett.

Az otthonról hozott ételek ÁNTSZ által történő vizsgálata nem megoldható, ezért az esetleges

betegségek, fertőzések elkerülése érdekében kérjük, ne hozzanak gyermekeiknek élelmiszert.

  Nem etikus,  valamint  az óvoda tisztán tartását  is  zavarja  az óvoda területén  a gyerek

etetése, nassoltatása, otthonról hozott élelmiszerrel a többi gyermek előtt.

  Célszerű a nagyon korán (630 – 800 óra között) érkező gyereket otthon megreggeliztetni.

7.5 A gyermekeket óvó –védő eljárások

 Az óvodában dolgozó minden felnőttnek valamint az óvodába járó minden gyermeknek és

szüleinek feladatát képezi az ide vonatkozó szabályok betartása.

 A  gyermekekkel  az  óvodapedagógusok  –  életkoruknak  megfelelően  –  ismertetik  a

baleseteket  megelőző  szabályokat  a  különböző  tevékenységek  –  udvarra  menetel,  séták,

kirándulások,  csoportszobai  foglalkozások,  ill.  az  óvoda  egyéb  helyiségeiben  történő

foglalkozások – megkezdése előtt, meggyőződve a szabályok elsajátításáról is.

 Ha bármely  felnőtt  balesetveszélyes  játékot,  eszközt  észlel,  azonnal  értesítse  az  óvoda

vezetőjét.

 Az óvodában tartózkodó szülők és gyermekek kötelesek az egészségük és testi épségük

védelmére vonatkozó rendelkezéseket betartani, a keletkező balesetek felelősségét vállalni.

 Gyermek egyedül nem jöhet az óvodába, még a bejárattól sem.

 A szülő gyermekét átöltöztetés után személyesen az óvónőnek adja át.

 Délutáni udvari élet esetén a szülő menjen oda a pedagógushoz, vegye át a gyermekét és

így távozzanak az óvodából.

 A szülők gyermekük átvétele után az óvoda udvarát játszótérnek ne használják, és kérjük,

ne tartózkodjanak tovább az óvoda területén, mert a csoportot felügyelő óvodapedagógus nem

tudja kellőképpen átlátni a játszó gyermekeket.

 Gyermek  a  csoportszobában,  ill.  az  udvaron  egyedül  nem  tartózkodhat,  a  mászókát,

csúszdát felnőtt felügyelete nélkül nem használhatja.

 Kérjük a szülők munkahelyi és lakáscímét, telefonszámát, valamint a gyermek TAJ számát

szíveskedjenek bejelenteni az óvodavezetőnek vagy a csoportos óvónőknek, hogy betegség,

vagy baleset esetén azonnal értesíteni tudjuk önöket.
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 A  balesetek  megelőzése  érdekében  kérjük,  hogy  gyermekeik  ne  viseljenek  a

mindennapokban ékszert vagy olyan ruhadarabot, amely balesetveszélyes helyzetet teremthet.

  Kérjük a kedves szülőket, hogy tartsák szem előtt az értékek behozatalának felelősségét.

Az óvodába behozott,  nagy értékű tárgyakért (fülbevaló, nyaklánc, gyűrű, stb.) csak akkor

vállalunk felelősséget, ha azt az óvodába érkezéskor a szülő átvételi elismervény ellenében

átadja az óvodapedagógusnak, vagy az óvodavezetőnek, aki biztonságos helyen elhelyezi.

 Az óvodapedagógus haladéktalanul ellátja a balesetet szenvedő gyermeket, és megszervezi

a  többi  gyermek felügyeletét.  A baleset  súlyosságától  függően gondoskodik mentő,  orvos

hívásáról, valamint a szülő hívásáról.

 Az óvodapedagógus a napközben megbetegedő gyermeket ideiglenes ellátja, és értesíti a

szülőt, hogy minél hamarabb vigye gyermekét orvoshoz.

 Az óvodán  kívül  szervezett  foglalkozások,  séták,  kirándulások  csak  abban  az  esetben

szervezhetők, ha szülők aláírásukkal hozzájárulnak, 

  A  nevelési  év  megkezdésekor  és  minden  veszélyt  hordozó  esemény  előtt  az  óvónők

tudatosítják  a  gyermekekben  a  balesetek  megelőzésére  szolgáló  szabályokat,  melyeket

ismertetnek a szülőkkel is, továbbá ennek megtörténtét a csoportnaplókban dokumentálják.

7.6.  A gyermekek értékelése óvodánkban

Óvodáinkban a gyermekek értékelésekor elsődleges szempont, hogy minden gyermeket, az

életkori  sajátosságokat  figyelembe  véve  önmagához  képest,  a  saját  lehetőségeihez,

adottságaihoz képest mérünk a fejlődésben.

Az  óvodába  érkezéskor  anamnézislapot  veszünk  fel,  melyen  tájékozódunk  a  gyermek

óvodáskor előtti állapotáról, a születése körülményeiről, különleges szokásairól, általános

egészségi  állapotáról.  Megfigyeléseink  alapján  minden  gyermekről  egyéni  feljegyzést

vezetünk, mely tartalmazza az általunk tapasztalt, változásokat, a fejlesztés lehetőségeit, az

elért eredményeket.

Intézkedéseink:

 szóbeli dicséret négyszemközt, csoporttársak előtt, szülő jelenlétében

 szóbeli figyelmeztetés

 határozott tiltás

 leültetés azzal az utasítással, hogy gondolja végig tettét

 bizonyos játéktól meghatározott ideig való eltiltás

 bizonyos játszótárssal való játéktól meghatározott időre távoltartás
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 a szülő jelenlétében történő elbeszélgetés

8.A Szülők jogai és kötelességei, kapcsolattartás együttműködés:

 8.1. A szülők jogai 

  Megismerhetik az óvoda Pedagógiai  Programját, Házirendjét, SZMSZ-ét, az

éves  Munkatervét,  melyeket  az  intézményi  nevelői  irodában,  a  vezetőtővel  egyeztetve

tekinthetnek meg.

  Jogukban áll a jogszabályban meghatározott módon véleményt nyilvánítani és egyetértést

gyakorolni.

 A véleménynyilvánítás módja óvodánkban a következő: szülői szervezet értekezletein a

megválasztott  képviseleti  tagokon  keresztül,  fogadó  /előre  egyeztetett/  órákon,  szülői

értekezleteken.

  Joguk van a gyermeke fejlődéséről rendszeres érdemi és dokumentált tájékoztatást kapni,

évente kétszer (január, május) előre egyeztetett időpontban.

  Joguk van kezdeményezni a szülői szervezet létrehozását.

  Óvodánkban működik Szülői munkaközösség, gyermeklétszámától függően 6 fő.

 Tanácskozási joggal az érdekeiket érintő döntések meghozatalában.

  Joguk van írásbeli javaslatot benyújtani a gyermekek nagyobb csoportját érintő ügyekben,

melyre az óvodavezető a nevelőtestület és a szülői közösség közös döntése alapján 30 napon

belül érdemi választ kell kapniuk.

  Joguk van véleményt nyilvánítani fent említett megismerhető dokumentumokról.

 A működéshez szükséges helyet és eszközöket az óvoda biztosítja.

 A család anyagi helyzetétől függően, kérelemre ingyenes étkezésben részesülhetnek. 

8.2.  Szülők kötelességei:

  Gyermekét tisztán, gondozottan, a házirend szabályait betartva hozza óvodába.

  Gondoskodjon  gyermeke  testi,  értelmi,  érzelmi  és  erkölcsi  fejlődéséhez  szükséges

feltételekről.

  Figyelemmel kísérje gyermeke fejlődését és megadjon ehhez minden elvárható segítséget.

  A Pedagógiai Program, a Házirend az SZMSZ megismerése és megtartása.

  Tartsa  tiszteletben  az  óvoda  pedagógusainak,  alkalmazottainak  emberi  méltóságát  és

jogait.
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  Biztosítani gyermeke óvodai nevelésben való részvételét továbbá óvodakötelezettségének

(3 éves kortól) teljesítését.

  Rendszeres kapcsolatot tartani, és együttműködni az óvodapedagógusokkal és érdeklődni

a gyermeke fejlődéséről.

  Körültekintően eljárni gyermeke jogainak érvényesítése közben.

  Elősegíteni  gyermekének  a  közösségbe  való  beilleszkedését,  az  óvoda  rendjének,  a

közösségi élet magatartási szabályainak elsajátítását.

A kötelességmulasztás következményei:

Amennyiben az óvodapedagógus úgy ítéli  meg, hogy a szülő nem tudja, vagy nem akarja

szülői  kötelességét  teljesíteni,  azt  kötelessége  jelezni  az  óvodavezetőnek,  aki  a  területileg

illetékes Gyermekjóléti Szolgálattól kér érdemi segítséget.

A szülőkkel való közös nevelési elvek kialakítása:

Az óvodába járó gyermekeket, a felnőttek, és egymás tiszteletére, elfogadására, toleranciára,

az egymásra való odafigyelésre neveljük. Ösztönözzük őket, hogy az esetleges konfliktusokat

ne durvasággal, erőszakkal oldják meg.

Ezen törekvéseink sikerének érdekében kérjük, hogy otthon is ezeket az alapelveket erősítsék

meg  gyermekeikben.  Az  esetleges  sérelmeiket  az  adott  szituáció  után  minél  hamarabb

beszéljék meg az óvodapedagógussal, vagy az óvodavezetővel, hogy a problémákat orvosolni

tudjuk.

A szülők tájékoztatása, a gyermekek érdekeinek érvényesítése.

A  szülőket  a  faliújságon  és  szülői  értekezleteken  tájékoztatjuk  az  óvodai  programokról,

közérdekű információkról.

Kérdéseket,  javaslatokat  személyesen  szóban  és  írásban  bármikor  intézhetnek.  A  szülők

képviseletére a Szülői Munkaközösség jogosult.

Az óvoda alapvető dokumentumai:

  Pedagógiai Program

   Éves Munkaterv

  Szervezeti és Működési Szabályzat (SZMSZ)

  Házirend
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8.3 Együttműködés kapcsolattartás a szülőkkel

Valljuk  a  család  meghatározó,  elsődleges  szerepét a  gyermeknevelésben,  ugyanakkor

törekszünk  arra,  hogy  a  szülői  igények,  és  a  gyermek  fejlettségének,  szükségletének

ismeretében, együttműködve segítsük a gyermek fejlődését.

Annak érdekében, hogy gyermekeiket a legmegfelelőbb módszer szerint, hatékonyan tudjuk

nevelni, szükség van a kölcsönös bizalomra, a jóindulatú, hatékony együttműködésre.

Kérjük  Önöket,  hogy  a  gyermekkel  kapcsolatos  problémák  megbeszélése  ne  az  ajtóban

történjék,  ne  vonják  el  az  óvodapedagógust  hosszabb  időre  a  csoportjától,  mert  balesetet

idézhet elő és zavarhatja a nevelés folyamatát. A beszélgetésekre egyeztessenek időpontot.

A szülőkkel való kapcsolattartás formái: 

A szülőknek  lehetőségük  van arra, hogy az óvodában folyó nevelőmunka kialakításában a

megfelelő  programokon  aktívan  részt  vegyenek,  ötleteikkel  segítsék  elő  a  közös

gondolkodást. 

A szülőkkel való kapcsolattartás fórumai: 

 szülői értekezletek, fogadóórák, családlátogatás 

 munkadélutánok 

 közös rendezvények 

 az óvónővel történő rövid, esetenkénti megbeszélés 

 Szülői Szervezet 

A  fenti  programokat  minden  nevelési  év  elején  a  munkaterv  alapján,  korcsoportonként

változó módon szervezzük. 

 Annak érdekében, hogy a gyerekeket a nekik legmegfelelőbb módszer szerint neveljük,

szükség van igazi együttműködésre, nyitottságra és őszinteségre.

 Probléma,  konfliktus,  ellentét  esetén  mindenképpen  keressék  fel  az  óvónőt  vagy  az

óvodavezetőt és velük közösen igyekezzenek megoldást találni.

 A  szülőknek  lehetőségük  van  rá,  hogy  az  óvodában  folyó  pedagógiai  munka

kialakításában,  annak  gyakorlatában,  mint  partnereink,  a  szülők,  gondviselők  aktívan

vegyenek részt, ötleteikkel segítsék elő közös célunk megvalósítását.

 Szülői  fórumok:  szülői  értekezlet,  SZMK  megbeszélések,  munkadélutánok,  játszó

délutánok, közös rendezvények, eseti megbeszélések, nyílt napi rendezvények.
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 Kérjük,  óvja  és  becsültesse  meg  gyermekével  az  óvoda  tulajdonát  képező  eszközöket,

tárgyakat, ügyeljenek a tisztaságra, s támogassák az óvodát, nevelési, feladataik ellátásában.

 Valamennyi  szülő,  gondviselő  és  az  óvoda  dolgozói,  kulturált  magatartásukkal,  a

közösségi  érintkezés  szabályainak  betartásával,  erkölcsi  példamutatással  segítsék  elő  a

gyermekek személyiségének pozitív irányú fejlődését.

9. Biztonságos Intézmény

9.1. Az óvoda egészségvédelmi szabályai:

 Az óvoda egész  területén,  és  annak 5 méteres  körzetében dohányozni,  és  szeszes  italt

fogyasztani tilos!

 Kérjük, hogy az óvoda előtti utcai részen ne dobálják el a szemetet!

 Csoportszobában  szülő  csak  az  óvodapedagógus  jelenlétében,  a  cipője  levétele  után

tartózkodhat/ kivéve a közös rendezvényeket/!

 Az  óvoda  tálalókonyhájában  egészségvédelmi  okokból  idegen  csak  a  vezető  tudtával

tartózkodhat

 Az  intézmény  a  HACCP  minőségbiztosítási  programmal  dolgozik,  az  okmányban

található, élelembiztonsági, egészségvédelmi szabályok betartása minden dolgozó, ill. az étel

érzékeny gyermekek behozott ételének kezelésénél a szülők számára is kötelező.

9. 2. Bombariadó, Tűzriadó

Bombariadó, Tűzriadó esetén a Tűzriadó terv szerint járunk el

A  gyermekbalesetek  megelőzése  érdekében  az  óvodapedagógusok  a  gyermekeket

életkoruknak  megfelelő  balesetvédelmi  oktatásban  részesítik.  A  veszélyforrásokra  minden

esetben felhívjuk gyermekeink figyelmét,  ha az óvoda épületét  elhagyjuk.  A gyerekeknek

kirándulásokat, tanulmányi sétákat stb. a szülők beleegyezésével, kérésükre szervezünk. 

 Fokozott  figyelmet  fordítunk  a  gyermekek  védelmére  balesetmentes,  gondozott,

biztonságot nyújtó óvodai környezetére, a testi, lelki egészségük biztosítására. 

 Baleset esetén a gyermek ellátása az elsődleges feladatunk. Ha szükséges azonnal orvosi

segítséget kérünk és értesítjük a szülőket. 

10. Egyéb szabályozások:
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 Az óvoda óvó-védő  funkciót  lát  el.  Az óvoda felel  a  gyermekek  testi,  értelmi,  érzelmi,

erkölcsi  fejlődéséért  a  gyermekközösség  kialakulásáért.  A  gyermekek  személyiségének

fejlesztésében, képességeinek kibontakoztatásában együttműködik a szülővel.

 A nyári  nagytakarítás  időtartama:  4  hét,  melyről  minden  év  február  15-ig  értesítjük  a

szülőket a faliújságon, és szülői értekezleten keresztül.

 Az óvodai nevelésnélküli munkanapok igénybe vételéről az óvoda hét nappal előbb köteles

tájékoztatni írásban a gyermekek szüleit. 

 Az óvodánkban megünnepeljük a Télapót, Karácsonyt, Farsangot, Március 15-ét, Húsvéti

ünnepeket, gyermeknapot, Anyák napját, évzárót, gyermekek név és születésnapját.

 Nevelőtestületi  értekezleteink:  tanévnyitó  értekezlet,  őszi  nevelési  értekezlet,  tavaszi

nevelési értekezlet, tanévzáró értekezlet.

 Bejáró gyermekeket  az autóbuszhoz a dajka  néni  kíséri.  Az autóbuszon csak kísérővel

utazhatnak. 

 A  pedagógus  a  hivatásánál  fogva  titoktartási  kötelezettség  alá  esik.  A  bizalmas

tájékoztatások kezelésében mindig a gyerekek érdekeiből kell kiindulni. Vonatkozik ez olyan

körülményekre, amely a gyermekek testi, értelmi, érzelmi vagy erkölcsi fejlődését gátolják,

vagy akadályozzák.

 A gyermek személyiségét, emberi méltóságát és jogait tiszteletben kell tartani, és védelmet

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

fenyítésnek, kínzásnak, kegyetlen, embertelen, megalázó büntetésnek vagy bánásmódnak. Ha

nincs mód a hivatali vélemény kikérésére, az óvodapedagógus dönt saját belátása szerint.

 Gyógyszert a szülő az óvodapedagógusnak nem adhat át gyermeke gyógykezelésére, csak

abban az esetben, ha a gyermek állandó gyógyszerszedést igényel és erről orvosi igazolást is

mellékel.

 A tálaló konyhában és a mosdóhelyiségekben egészségügyi szempontból csak az óvoda

dolgozói tartózkodhatnak.

 A szülők kísérjék figyelemmel az óvoda hirdetőtábláin elhelyezett közléseket.

 A folyosón és a mosdóban nem szabad szaladgálni!

 Az utcai közlekedéshez használt kerékpárokat az óvodában a kijelölt helyen lehet tárolni,

őrzésüket  az  óvoda  nem  tudja  biztosítani,  így  megrongálódásuk,  eltűnésük  esetén  az

intézményt  kárfelelősség  és  kártérítés  nem  terheli.  Saját  tulajdonú  kerékpárok  az  óvoda

udvarán balesetvédelmi okok miatt nem használhatóak.

 Az óvoda területén kereskedelmi, ügynöki tevékenység nem folytatható, kivéve az óvoda

által szervezett rendezvény alkalmával.
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 Az  óvodán  kívül  megtartott  megfigyeltetések  alkalmával  /  pl.  szülők  által  támogatott

kirándulásokról  /  az  óvodapedagógusnak  bejelentési  kötelezettsége  van  írásban  az

óvodavezető felé, / hova, mivel, hány gyerekkel, milyen időtartammal/ .
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INTÉZKEDÉSI TERV

A 2020/2021. NEVELÉSI ÉVBEN A JÁRVÁNYÜGYI KÉSZENLÉT

IDEJÉN ALKALMAZANDÓ ELJÁRÁSRENDRŐL

Jelen  intézkedési  terv  (protokoll)  módosításig  vagy  visszavonásig  marad  érvényben,  a

módosítására  a  járványügyi  helyzet  alakulásától  függően,  a  tapasztalatok

figyelembevételével kerül sor. 

A protokoll bevezetéséről és alkalmazásáról az intézményvezető köteles gondoskodni, a

fenntartó feladata a megvalósítást ellenőrizni.

1.FELKÉSZÜLÉS A NEVELÉSI ÉVRE

1.1 Alapos,  mindenre kiterjedő fertőtlenítő  takarítást  kell  elvégezni.  Az intézmények

vezetője ellenőrzi a takarítások végrehajtását.

1.2 A  fertőtlenítő  nagytakarítás  elvégzése  során  figyelembe  kell  venni  a  Nemzeti

Népegészségügyi Központ (a továbbiakban: NNK) ajánlását, melyet az 1. számú melléklet

tartalmaz.

1.3 A  fertőtlenítő  nagytakarítás  és  a  rendszeres  fertőtlenítő  takarítás  elvégzéséhez

szükséges tisztító- és fertőtlenítő szerek biztosítása a fenntartó feladata. Az Operatív Törzs a

nevelési év kezdéshez szükséges mennyiséget rendelkezésre bocsátja.

2.AZ INTÉZMÉNYEK LÁTOGATÁSA, RENDEZVÉNYEK

2.1 Intézményünket kizárólag egészséges, tüneteket nem mutató gyermek, látogathatja.

A nevelésben, illetve az intézmény működtetésében csak egészséges és tünetmentes dolgozó

vehet  részt.  Kérjük,  a  szülőket,  hogy  amennyiben  gyermeküknél  tüneteket  észlelnek,  a

Nemzeti  Népegészségügyi  Központ  aktuális  eljárásrendje  alapján  gondoskodjanak  orvosi

vizsgálatról. A szülő köteles az óvodát értesíteni, ha a gyermekénél koronavírus-gyanú vagy

igazolt fertőzés van.

2.2 Az  épületbe  a  szülők  csak  szájmaszkban  léphetnek be,  e  nélkül  nem  áll
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módunkban  a  szülőket  az  intézményünkbe  beengedni! A  család

gyermekével/gyermekeivel  csak  egy  szülő  jöhet  be  az  épületbe. A  folyamatos

fertőtlenítések miatt  a gyermekeket  legkésőbb 9.00  órára kötelesek behozni a szülők az

óvodába!  Ebéd után hazajáró gyermekeket a szülők a bejárati ajtónál vehetik át, ebben az

időben az épületbe belépniük nem szabad.

2.3 A  csoportosulások  megelőzése  érdekében  a  nevelési  év  folyamán,  mind  az

intézmény területén, mind az intézmény épülete előtt az alábbi szabályokat kell betartani.

- A gyermeköltözőkben egyszerre csak két gyermek és kísérője tartózkodhat.

- A  gyermekek  átadása/átvétele  a  legrövidebb  időn  belül  kérjük  elhagyni  az

játszóudvart és az épületet, valamint az óvoda épülete előtt kerüljék a szülők, gyermekeikkel

a csoportosulást, hosszas beszélgetést.

2.4 A  csoportokban  lehetőség  szerint  gondoskodni  kell  a  gyermekek  lazább

elhelyezéséről,  adott  esetben  nagyobb  termek  vagy  egyéb  rendelkezésre  álló  helyiségek

bevonásával.  A gyermekeknek és velük foglakozó felnőtteknek,  a nap folyamán a maszk

viselése  nem  kötelező.  A  gyermekek  szellősebb  elhelyezése  céljából,  a

neveléshez/oktatáshoz nem szükséges tárgyakat,  bútorokat  javasolt  a  csoportszobán kívül

elhelyezni, a menekülő útvonal biztosítása mellett, illetve a csoportban maradó bútorokat a

fal mellé kell elhelyezni, asztalokat távolabb kell tenni egymástól.

2.5 A közösségi terekben egyszerre csak annyi gyermek, tartózkodhat, hogy betartható

legyen a 1,5 méteres védőtávolság. 

2.6 A különböző csoportokba járó gyermekek keveredését – amennyiben ez lehetséges

– el kell kerülni. 

2.7 A  testnevelés  foglalkozásokat  az  időjárás  függvényében  javasolt  szabad  téren

megtartani. A foglalkozások során mellőzni kell a szoros testi kontaktust igénylő feladatokat.

2.8 A  megfelelő  védőtávolság  betartása  különösen  fontos  a  mosdókban,  illetve  az

öltözőkben, hogy elkerülhető legyen az öltözőkben történő csoportosulás. 

2.9Nagy létszámú gyermek,  szülő  vagy pedagógus  egyidejű  jelenlétével  járó  rendezvény

megszervezése során tekintettel kell lenni az alábbiakra:

- az Operatív Törzs által meghatározott létszámkorlát szigorú betartása,

-  az  alapvető  egészségvédelmi  intézkedések,  szabályok  betartása  (távolságtartás,
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maszkviselés, kézfertőtlenítés, szellőztetés),

- zárttéri helyett szabadtéri rendezvény szervezése,

- a  rendezvény  kisebb  létszámú  rendezvényekre  bontása  és  a  résztvevők  körének

korlátozása.

2.10 A szülők  személyes  megjelenésével  járó  szülői  értekezleteket  csak  a  járványügyi

előírások betartása mellett tarthatók meg. Amennyiben lehetséges, a csoportok zárt facebook

rendszerben küldött üzenetekkel is eljuttathatók a szülőkhöz.

3.EGÉSZSÉGÜGYI SZEMPONTBÓL BIZTONSÁGOS
KÖRNYEZET KIALAKÍTÁSA

3.1 Az  óvoda  bejáratánál  vírusölő  hatású  kézfertőtlenítőt  biztosítunk,  annak

használatára  fel  kell  hívni  az  óvodát  használók  figyelmét.  Az  intézménybe  érkezéskor,

étkezések előtt és után minden belépő alaposan mosson kezet vagy fertőtlenítse a kezét (a

gyerekek esetében a szappanos kézmosás KÖTELEZŐ, mielőtt belép a csoportba!

3.2 A szociális helységekben biztosítani kell a szappanos kézmosási lehetőséget, melyet

lehetőség szerint vírusölő hatású kézfertőtlenítési lehetőséggel kell kiegészíteni.

Felnőttek kéztörlésre csak papírtörlőt használhatnak! 

A  saját  jellel  ellátott  textil,  gyermektörölköző  speciális,  az  a  gyermek  személyes

használatában van, Fokozott figyelmet kell fordítani a rendszeres cserére és mosásra!

3.3 Kiemelt figyelmet kell fordítani az alapvető higiénés szabályok betartása,  ehhez

elengedhetetlen  a felnőtt  ellenőrző  jelenléte. Az egyes tevékenységeket  megelőzően  és

azokat követően szappanos kézmosással vagy alkoholos kézfertőtlenítéssel kell biztosítani a

személyes tisztaságot.

3.4 A személyi higiéné alapvető szabályairól a gyermekek, kapjanak részletes, az adott

korosztálynak  megfelelő  szintű  tájékoztatást.  A  gyermekeknek  meg  kell  tanítani  az

úgynevezett köhögési etikettet: papír zsebkendő használata köhögéskor, tüsszentéskor, majd

a használt zsebkendő szemetes kukába dobása és alapos kézmosás, esetleg kézfertőtlenítés.

3.5 A gyermekek  otthonról  játékot  nem hozhatnak  be  az  óvodába,  kivétel  a  kis  és

középső csoportosoknak 1 db alvós plüs, „nyunyóka”  melyet a gyermek hét elején behoz és

hétvégén visz haza. A következő héten kimosva, fertőtlenítve hozhatják újra a gyermekek.

3.6 A gyermekek ágyneműjét két hetente hazaadjuk frissen vasalva kérjük vissza, textil
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törölközőjét hetente kétszer mossuk az óvodában.

3.7 A  köhögéssel,  tüsszentéssel  a  különböző  felületekre  került  vírus  inaktiválása

érdekében fokozottan ügyelni kell az intézmény tisztaságára, a napi többszöri fertőtlenítő

takarítás (csoportszobákban, a  folyosókon  és  egyéb  helységekben)  elvégzésére.  A

fertőtlenítő  takarítás  során  kiemelt  figyelmet  kell  fordítani  arra,  hogy  a  kézzel  gyakran

érintett  felületek  (ilyenek  a  padok,  asztalok,  székek,  az  ajtó-,  ablakkilincsek,  korlátok,

villany- és egyéb kapcsolók, informatikai eszközök, mosdók csaptelepei, WC lehúzók, stb.)

valamint a padló és a mosható falfelületek vírusölő hatású szerrel fertőtlenítésére kerüljenek.

3.8 A takarítást, fertőtlenítést úgy kell megszervezni, hogy az a gyermekek, egészségét

ne  veszélyeztesse.  A  takarítást  végző  dolgozók  részére  a  felhasznált  szernek  megfelelő

védőeszköz biztosítása és azok viselése szükséges.

3.9 Zárt térben a kórokozók koncentrációjának csökkentése érdekében kiemelt

figyelmet kell fordítani a  folyamatos  vagy  rendszeres,  fokozott  intenzitású  természetes

szellőztetésre,  mely  vonatkozik  minden zárt  térre,  így a  folyosókra,  valamint  a  szociális

helyiségekre is. A helyiségek ablakát időjárás függvényében lehetőség szerint nyitva kell

tartani.

3.10 Az  óvodában,  használt  játékok,  sporteszközök,  játszótéri  eszközök  felületét

rendszeresen fertőtleníteni kell.

4.ÉTKEZTETÉSRE VONATKOZÓ SZABÁLYOK

4.1 Fokozottan  kell  ügyelni  az  étkezés  helyszínének  tisztaságára,  a  rendszeres

fertőtlenítésére.  A  felületek  tisztításakor  ügyelni  kell  a  környezet  vírusmentességének  a

megőrzésére,  a  munkafolyamatok  megfelelő  szétválasztásával,  valamint  gyakoribb

fertőtlenítéssel.

4.2 Étkezés előtt és után kiemelt figyelmet kell fordítani a gyermekek alapos szappanos

kézmosására vagy kézfertőtlenítésére.

4.3 Az  étkezéseket  úgy  kell  megszervezni,  hogy  az  óvodai  csoportok  keveredése

elkerülhető legyen, sorban állás esetén a védőtávolság betartható legyen.

25



4.4 Ajánlott  a  biztonságos  hőkezeléssel  (legalább  2  percen  át  tartó  72°C-os

maghőmérsékletet, vagy az étel minden pontján legalább 75°C-ot biztosít) készíthető ételek

étlapon tartása. Kiemelten fontos a zöldségek, gyümölcsök alapos folyóvizes lemosása. 

4.5 Rendkívül fontos a gyermekek által használt edények, evőeszközök, poharak, tálcák

megfelelő hatásfokú fertőtlenítő mosogatása, a tiszta evőeszközök, poharak, tányérok, tálcák

cseppfertőzéstől védett tárolása, önkiszolgáló rendszerben történő tálalásnál az evőeszközök,

tányérok, poharak gyermekek általi tapogatásának elkerülése. A textíliák gépi úton történő

fertőtlenítő mosása ajánlott.

4.6 Az étkeztetést végző személyzet számára vírusölő hatású, alkoholos kézfertőtlenítő

szert kell biztosítani, és annak rendszeres használatára fokozott hangsúlyt kell fektetni. 

5.GYERMEK HIÁNYZÁSOK KEZELÉSE

5.1   Annak a gyermeknek az óvodai hiányzását, aki a vírusfertőzés szempontjából

veszélyeztetett csoportba tartozik tartós betegsége miatt, erről orvosi igazolással rendelkezik,

és azt bemutatja, esetleges hiányzását igazolt hiányzásnak kell tekinteni. Igazolt hiányzásnak

tekintendő továbbá, ha a gyermek,  a  hatósági  karanténba  kerül  a  részére  előírt  karantén

időszakára.

5.2 A  gyermek,  a  távolmaradásával  kapcsolatos  valamennyi  szabály  a  nevelési-oktatási

intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012.

(VIII. 31.) EMMI rendeletben foglaltak szerint érvényes, azok betartása szerint szükséges

eljárni.

6.TEENDŐK BETEG SZEMÉLY ESETÉN

6.1 Amennyiben egy gyermeknél,  pedagógusnál,  vagy egyéb dolgozónál fertőzés tünetei

észlelhetők, haladéktalanul el kell őt különíteni, egyúttal értesíteni kell az háziorvost,

aki az érvényes eljárásrend szerint dönt a további teendőkről.  Elérhetősége: 30/235-

0715.

6.2 Az  alábbi  tünetekkel  rendelkező  gyerekek  elkülönítése  szükséges,  ugyanis

koronavírusra utalhatnak a panaszok:

- láz
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- köhögés

- nehézlégzés

- hirtelen kezdetű szaglásvesztés, íz érzés zavara vagy hiánya

- kevésbé specifikus tünetek, de szintén elkülönítésre van szükség: fejfájás, hidegrázás, 

  izomfájdalom, fáradékonyság, hányás és/vagy hasmenés

Gyermek esetén a szülő/gondviselő értesítéséről is gondoskodni kell, akinek a figyelmét fel

kell hívni arra, hogy feltétlenül keressék meg  telefonon  a  gyermek  háziorvosát/házi

gyermekorvosát. Azt követően az orvos utasításainak alapján járjanak el.

6.3 A beteg gyermek felügyeletét ellátó személynek kesztyű és maszk használata kötelező.

6.4 Amennyiben  felmerül  a  COVID-19  fertőzés  gyanúja,  fontos,  hogy  megfelelő

felkészültséggel  rendelkező  egészségügyi  dolgozó  kerüljön  értesítésre.  A háziorvos,  házi

gyermekorvos, illetve a kezelőorvos jogosult a COVID-19 fertőzés gyanújára vonatkozóan

nyilatkozni. Amennyiben fennáll  a gyanú, nekik kötelességük az NNK által kiadott

aktuális eljárásrendnek megfelelően ellátni a beteggel kapcsolatos teendőket.

6.5 A  gyermek  az  óvodába  –  hasonlóan  más  megbetegedésekhez  –  kizárólag  orvosi

igazolással térhet vissza, melyet az intézmények el kell fogadnia, azt saját hatáskörben nem

bírálhatja felül.

6.6 Amennyiben krónikus betegséggel élő gyermek az új koronavírus okozta járványügyi

helyzet miatt speciális eljárást, védelmet igényel, erről a kezelőorvosnak kell döntenie, mely

alapján a szükséges intézkedéseket meg kell tenni.

7.INTÉZKEDÉSEK FERTŐZÉSSEL ÉRINTETT
INTÉZMÉNYEK ESETÉBEN

7.1 Annak érdekében, hogy szükség esetén minden óvoda felkészült legyen a munkarend

átalakítására, a nevelőtestületnek ki kell dolgoznia a saját protokollját és bevezetésére fel

kell készülnie. Ehhez kövessék az intézmények az Oktatási Hivatal honlapján közzétételre

kerülő módszertani ajánlást.

7.2 Az  NNK  -  a  területi  népegészségügyi  hatóság,  azaz  a  Megyei/Fővárosi

Kormányhivatal népegészségügyi feladatkörben eljáró járási/kerületi hivatala által elvégzett

járványügyi vizsgálat és  kontaktkutatás  eredménye  alapján  -  az  EMMI  Köznevelésért

Felelős Államtitkárságát tájékoztatja azon köznevelési intézmények, illetve feladat ellátási

helyek alapadatairól, amelyekről bebizonyosodik, hogy az intézménnyel jogviszonyban álló
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gyermek, pedagógus vagy egyéb személy tesztje koronavírus-pozitív.

7.3 Az adatok  alapján  az  EMMI és  az  NNK közösen  megvizsgálja,  hogy szükséges-e

elrendelni az intézményben más munkarendet. Az intézményben a óvodán kívüli, digitális

munkarend bevezetéséről az Operatív Törzs dönt. Az intézmény a jogszabályok alapján arra

jogosult  szervtől  haladéktalanul  tájékoztatást  kap  a  döntésről.  Az  átállást  okozó  állapot

megszűnése után  az  intézmény  jelzést  kap arra,  hogy térjen  vissza a  normál  munkarend

szerinti oktatás folytatására. A további népegészségügyi döntéseket az NNK és az érintett

szervezetek hozzák meg és hajtják végre.

7.4 Amennyiben  egy  nevelési-oktatási  intézményben  átmenetileg  elrendelésre  kerül  a

óvodán kívüli, digitális munkarend, a gyermekfelügyeletet az érintett intézményben meg kell

szervezni a szülők támogatása érdekében. Amennyiben az intézményben objektív okokból

nem szervezhető meg a gyermekfelügyelet, arról a Fenntartó gondoskodik.

7.5 A  gyermekfelügyelet  során  a  gyermekétkeztetési  feladat  ellátójának  változatlanul

biztosítania kell a gyermekétkeztetést.

8.KOMMUNIKÁCIÓ

8.1 Fontos, hiteles forrásokból való tájékozódás, és ennek fontosságára felhívjuk az óvoda

közösségéhez tartozók figyelmét. Az oktatással kapcsolatos híreket a www.kormany.hu és a

www.oktatas.hu felületein kell követni.

8.2 Az új  koronavírus  vonatkozásában a  rendeletben  előírtak  teljesítéséhez  az  Nemzeti

Népegészségügyi  Központ  által  kiadott  és  honlapján  közzétett  tájékoztatók  nyújtanak

segítséget.

9. A nevelési év/tanév kezdete előtti takarítással kapcsolatos
feladatok

A nevelési év megkezdése előtti alapos mindenre kiterjedő fertőtlenítő takarítás során a

padló és felülettisztításon túl a nagytakarítás lehetőség szerint terjedjen ki az alábbiakra:

- felesleges, használaton kívüli tárgyak összegyűjtése, elszállítása;

- ajtók, faburkolatok, lambériák, szekrények, székek, padok, asztalok, egyéb bútorok

vegyszeres tisztítására;

- padló és játszószőnyegek, egyéb textília tisztítására;
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- játékok, sporteszközök tisztítására;
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