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1.Bevezető 
 

Óvodai intézményünk a rendkívüli helyzetre való tekintettel elkészítette az óvodai gyermekfelügyelet házirendjét, amelynek 
szabályai vonatkoznak a szülőkre, gyermekekre, óvodai dolgozókra egyaránt. 
Óvodai nevelést gyermekfelügyelet formájában a 152/2020. (IV.27.) Kormányrendeletben megfogalmazottak szerint maximum 
15 fő számára tud az intézmény biztosítani. 
Az igénylő szülő(k)nek nyilatkozatot kell tennie arról, hogy: 

- gyermeke nem beteg, nem vírushordozó, 
- a rendkívüli Házirendet megismerte, az abban foglalt szabályokat követi, betartja. 

A rendkívüli Házirend célja-és feladata: 
A Házirend állapítja meg a gyermeki jogok és kötelességek gyakorlásával, valamint az óvoda munkarendjével kapcsolatos 
rendelkezéseket. A Házirend célja biztosítani az intézmény törvényes működését, az óvodai nevelést, zavartalan 
megvalósítását, valamint a gyermekek életének megszervezését. 
 
A Házirend hatálya: 
A Házirend előírásai vonatkoznak az óvodásokra, az intézmény alkalmazottaira, valamint az óvodában tartózkodás ideje alatt 
a gyermekek szüleire és minden személyre, aki a feladatellátásban közvetve vesz részt. Hatálybalépése: 2020. 05.14. 
 
A Házirend nyilvánossága 

- az intézményi honlapon, 
- az óvoda épületében. 
 

A Házirendről minden érintett tájékoztatást kérhet 
- az intézmény igazgatójától, 
- az óvodavezetőtől, 
- valamint az óvodapedagógusoktól. 

Jogszabályi háttér: 
- 2011.évi CXC. törvény a Nemzeti Köznevelésről, 
- 152/2020. (IV.27.) Kormányrendelet – a veszélyhelyzet során a gyermekek napközbeni felügyeletével kapcsolatos 

intézkedésekről. 
 

2.Az óvoda működési rendje 
 

2.1. A gyermek óvodai életrendjével kapcsolatos rendelkezések 
 
Az óvodai nevelés ügyeleti formában valósul meg, az óvodában a teljes nyitva tartás ideje alatt a gyermekekkel 
óvodapedagógus és  dajka foglalkozik. 

- Az óvoda munkanapokon 6 órától 17 óráig van nyitva. 
- Az óvodában 7.00-16.30-ig van óvodapedagógus, 6.00-17.00-ig dajka  
- A gyermekek érkezése, fogadása 6.00-tól 8.30-ig lépcsőzetes beosztás szerint valósul meg, melynek célja a 

felnőttek találkozásának elkerülése. Kérjük az érkezésüket a kiskapun lévő csengővel jelezni. A szülők az óvodai 
csoportokhoz, öltözőkhöz legközelebb eső (hátsó bejárat) bejárathoz kísérik gyermeküket, ahol megbízott 
pedagógus, dajka kíséri be a gyermeket. A szülők nem tartózkodhatnak az óvoda épületében, a gyermek 
bekísérését, átadását követően távozniuk kell az óvoda épületéből, udvaráról. 

- Kérjük, hogy az óvodapedagógussal reggel és hazamenetelkor csak a legszükségesebb információkat közöljék. 
- Bővebb információ céljából, kérjük, hogy az óvodai telefonos elérhetőséget vegyék igénybe (+3630/528-6015), 7.00 

órától 17.00 óráig. 
 
2.2. A napirend kialakításának általános szempontjai 
  
Az óvoda napirendjének szervezésekor figyelembe vesszük, hogy a gyermekek nagyobb közössége reggel 8 órától, délután 
16 óráig veszi igénybe az óvodai foglalkozásokat. Ennek keretében szervezzük mikrocsoportos a mikrocsoportos, délelőtti és 
délutáni tevékenységeket, illetve az udvari játékokat. A délutáni pihenőt minden gyermek számára biztosítjuk. 
Speciális szabály: 
Kérjük a gyerekek érkezésének állandó időpontját, illetve az távozásának állandó időpontját egyeztetni az óvodavezetővel, 
illetve azokat betartani, a csoportosulás, és az azzal lehetséges vírusátadás elkerülése érdekében. 



 
2.3. Csoportok szervezése 
A csoportszobai ügyelet csoportonként 5 gyermek bent létét jelenti. Az 5 gyerekből és 1 felnőttből álló közösség minden nap 
ugyanaz, így minimalizálva az érintkezések számát. Az 5 fős csoportok alakulásáról tájékoztatjuk a szülőket, és jelzést adunk 
arról, hogy a szülő melyik csoportban találja gyermekét. 
 
2.4.A gyermek által behozott dolgok, személyes tárgyak megőrzőben való elhelyezése 
A gyermekek váltó ruháit, cipőit az öltözőben a gyermek jelénél helyezzük el. 
 
2.5. Az óvodai bejáráshoz nem szükséges dolgok behozása 
Kérjük a szülőket, hogy az esetleges fertőzések elkerülése érdekében semmilyen játékot, óvodába nélkülözhető tárgyat ne 
hozzanak!  
 
2.6. A gyermek távolmaradására kapcsolatos szabályok 
A gyermek távolmaradását a szülőnek be kell jelentenie. Hiányzást követően az óvoda a gyermeket kizárólag orvosi 
igazolással fogadhatja, mely szerint részt vehet közösségben. 
 
2.8. A tömeges megbetegedést okozó humánjárvány megelőzése, illetve következményeinek elhárítására vonatkozó 
óvó-védő előírások, szabályok 

- A gyermekek óvodába érkezéskor mossanak kezet, használva a fertőtlenítő készítményeket. 
- A gyermekek óránként mossanak kezet kellő alapossággal,  
- Minden gyermek hoz magával kulacsot a folyadékbevitel biztosításához, saját törülközőt, ágyneműt, váltócipőt, 

fogmosó felszerelést nem. A kulacsot naponta hazaviszi fertőtleníteni, a kéztörlőt szerdán és pénteken kell cserélni, 
az ágyneműt minden hét péntekén szíveskedjenek hazavinni. 

- Kérjük, hogy a kéztörlő és az ágynemű mosása 60 fokon történjen.  
- A váltócipőket minden pénteken haza kell vinni, megtisztítani, fertőtleníteni. 

 
2.9. Az óvoda egészségvédelmi szabályai 

- Az óvoda működése során az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat által meghatározott szabályokat 
szigorúan be kell tartani. 

- Az óvodában megbetegedett, lázas gyermeket a szülőknek az értesítéstől számított legrövidebb időn belül haza kell 
vinnie. A szülő érkezéséig a gyermeket társaitól elkülönítve vigyázza meg egy felnőtt. 

- Beteg, lábadozó, gyógyszeres kezelés alatt álló gyermek az óvodát, teljes gyógyulásig nem látogathatja.  
- Gyógyszert az óvodában a gyermeknek nem adhatunk be (kivétel: krónikus betegségről szóló orvosi igazolás 

esetén) 
- A gyermekek egészsége érdekében, illetve az időjárási viszonyoknak megfelelően a gyermekekkel a legtöbb időt az 

udvaron töltjük, ezért kérjük, hogy ennek megfelelően öltöztessék gyermeküket, illetve biztosítsanak váltóruhát. 
 

2.11 Az óvoda létesítményeinek és helyiségeinek használati, hasznosítási rendje 
Az óvoda bejáratát személybiztonsági, vagyonbiztonsági okokból 8.30-17.00-ig zárva tartjuk. Délután a gyermekek 
hazabocsájtása a kapun át zajlik, a gyermekeket felnőtt kíséri ki, és adja át a szülőnek. Kérjük ez időben használják a kapu 
mellett elhelyezett csengőt. 
 
2.12 Egyéb speciális, az intézményre vonatkozó előírások szabályai 
- Az esetleges „balesetek” során bepiszkolódó ruhák cseréje miatt kérjük, hozzanak  váltó ruhát. 
- Egészségügyi okok miatt a gyermekeknek váltó cipőt kérünk, amely lehetőleg csúszásmentes, jól szellőző, könnyen 
tisztántartható legyen.  

- Kérjük, hogy a gyermek MINDEN személyes dolgát lássák el a gyermek nevével, óvodai jelével. 
- Ezen időszakban kérjük, ne hozzanak ételt az óvodába: gyümölcs, csemege 

 
 
2.13. A Házirend nyilvánosságra hozásának-és a tájékoztatás szabályai 
Az óvodavezető irodájában megtalálható – az intézményvezető által hitelesített másolati példányban. 
Az intézmény hivatalos honlapján megtalálható a „rendkívüli Házirend”. www.bethleng.hu 
 
 
Törökszentmiklós, 2020. 05. 12. 
 
     Virágné Katona Zsuzsanna                      Sági Daniella 
    igazgató        mb.óvodavezető 
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