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Eljárásrend az óvoda munkatársai részére 2021. 04. 20 -tól  

Kiegészítés 

Hatályba lép: 2021. 04. 20. 

Jogszabályok:  

 431/2020 (IX.18) kormányrendelet; 3/2020  

 3/2020 Polgármesteri jegyzői utasítás 

 2020.09.21. prof. dr Kassler Miklós levele 

 Emberi Erőforrások minisztériumának levele, magatartási 

szabályok különböző élethelyzetek címmel 

Változás a gyerekek óvodába történő beléptetési rendszerében: 

1. Az eddig kialakult és jól bevált rendszer követése: a gyermekek 

önállóan lépnek be az óvodába az előző eljárásrend szabályait 

betartva! 

2. A szülő bekísérheti gyermekét a csoportszoba előtti öltözőig, ha úgy 

ítéli meg, hogy gyermeke segítségre szorul, ebben az esetben a 

beléptetés feltételei a következők: Továbbiakban is az óvoda 

dolgozói biztosítják a be és kiléptetési protokoll szabályait. Mivel 

óvodánk öltözői egy légterűek ezért csoportonként Bíró M. u 

óvoda:7 fő; Mákvirág óvoda:6 fő; Kékcinke óvoda:3 fő tartózkodhat 

egyidőben egyszerre az öltözőben! A többi szülőnek kint kell 

várakozni! Tehát csoportonként csak egy szülő és egy gyermek 

(kivétel a többgyermekes szülő) tartózkodhat egyidőben az 

öltözőben. Belépéskor a szülőnek is lázat mérünk, szájmaszk, 

kézfertőtlenítés és cipőtalp fertőtlenítés kötelező! Aki mindezeket 

nem tartja be azt a továbbiakban nem áll módunkban beengedni az 

intézménybe! 

A szülő köteles az intézményt a lehető legrövidebb időn belül 

elhagyni, mivel csak ezek után léphet be a következő szülő. A 

járványveszély, a dolgozók védelmének érdekében az 

óvodapedagógusokkal továbbra is online formában van lehetőség 

konzultálni, nem pedig a csoportszoba ajtajában! 

Ebéd utáni elvitel esetén a hagyományos protokollt követjük 

csengetést követően a gyermeket átöltöztetve az óvoda dolgozói 

adják ki (ebben az időszakban a munkatársaink az étkeztetés és a 

pihenés feltételeit biztosítják). 

A délutáni kiléptetés esetén a fenti két (1 és 2) pont érvényes!  
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A gyermeket csak akkor lehetséges kiengedni a csoportszobából 

illetve az udvarról, amennyiben egy másik munkatárs nevén 

szólította és jelezte, hogy megérkeztek érte! A gyermeket a 

szülőnek személyesen lehet csak átadni (kézből - kézbe), 

valamint megkérni, hogy ilyenkor fáradjon közelebb az ajtóhoz! 

Egyéb más személynek kizárólag csak a szülő írásos kérésére 

adható ki a gyermek!   

Az ebédbefizetés eljárásrendje (ingyenes étkezés esetében) 

továbbiakban is a gyermekek érkezésekor a munkatársaink által 

biztosított aláíró ívvel történik. 

 

Budapest, 2021. 04. 20.   

 

 

Soós Jánosné/Intézményvezető 
 


