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Tájékoztató 6. 

Ikt. sz.:261/2021 

                                                                                                                           Üi. Bíró Renáta 

 Tárgy: óvodanyitással kapcsolatos információk 

Címzett:  

Sárbogárdi Zengő Óvodával 

jogviszonyban lévő gyermekek szülei, 

illetve törvényes képviselői 

 

Tisztelt Szülők! 

Hivatkozva az aktuális óvodanyitási időpontra 2021. 04. 19-ére, a következő információkat 

osztom meg önökkel. 

Az óvodákra vonatkozó rendkívüli szünet megszüntetésével, az óvodai ellátást minden 

kisgyermek részére kötelező jelleggel biztosítjuk. Az óvodából való távolban maradás 

igazolása 2021. 04. 19-től a szülő felelőssége a vonatkozó jogszabályokban, az Emberi 

Erőforrások Minisztériuma által kiadott INTÉZKEDÉSI TERV A 2020/2021. TANÉVBEN A 

KÖZNEVELÉSI INTÉZMÉNYEKBEN A JÁRVÁNYÜGYI KÉSZENLÉT IDEJÉN ALKALMAZANDÓ 

ELJÁRÁSRENDRŐL 3. verzió (változásokkal egységes szerkezetben), a Helyi intézkedési tervünkben, 

valamint a Házirendben megfogalmazottak szerint, illetve EMMI által kiadott hatályos határozat, levél 

alapján. 

Kérem, a fent nevezett szabályozások alapján járjanak el! A járványügyi okokból történő távolban 

maradás automatikus igazolása, tehát már nem áll fenn. Ha a szülő járványügyi okból, vagy a fent 

nevezett dokumentumokban foglalt lehetőséggel élve a gyermekét nem szeretné óvodába hozni, 

kérelmét írásban juttassa el az intézmény megadott e-mail címére elektronikus levélben, (kézírásos 

változatban, szkennelt,vagy fotózott formában) az intézményvezetőnek címezve, legkésőbb 2021. 

április 19. 12.00 óráig. A kérelemben szerepelnie kell a kérelmet benyújtó személyazonosításra 

alkalmas hiteles adatainak, a gyermekre vonatkozó adatoknak, a távolban maradás alapjául szolgáló 

alapos indoklásnak. (részletezve a veszélyeztetettség oka) A távolban maradás pontos időszakának 

megjelölésével. (mettől-meddig, folyamatos időszakra szól) Ha a leírtak alapján a gyermek távolléte 

valóban indokolt, akkor az alapján a távollét az EMMI minisztere által kiadott VIII/1929/2021/ KOHAT 

iktatószámú Óvodák és általános iskolák 1-4. évfolyamainak jelenléti munkarendhez történő 

visszatérése tárgyú levelében hivatkozott A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési 

intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 51.§ (2) bekezdésének c.) pontja 

értelmében a járványügy vonatkozásában is az intézményvezető igazoltnak tekintheti a gyermek 

távolban maradását. A kérelmet a gyermek törvényes képviselője nyújthatja be, mivel ő felelős a 

gyermek kötelező óvodai nevelésben való részvételéért is. A gyermekét egyedül nevelő szülő a 

gyermekével kapcsolatos távolban maradási kérelmét a külön élő szülővel is köteles egyeztetni.  

Szeretném felhívni a figyelmet arra, hogy a koronavírus vonatkozásában veszélyeztetett tartós beteg 

gyermekeknek nyújtott távolban maradás lehetősége, továbbra is, a fent nevezett dokumentumokban 



Sárbogárdi Zengő Óvoda 
7000 Sárbogárd Mikes köz 3. 

Tel: 0625460148 e-mail: zengo.ovoda@tolna.net 
felsorolt betegségek alapján is igazoltnak tekinthető. (például szív-érrendszeri megbetegedések, 

légzőszervi megbetegedések, rosszindulatú daganatos megbetegedések, máj- és vesebetegségek, 

különböző autoimmunbetegségek) vagy például immunszupprimált állapota miatt, erről orvosi 

igazolással rendelkezik, és azt bemutatja) Azonban érzékszervi, mozgásszervi tartósbetegség vagy 

fogyatékosság okán nem igazolható a távollét a dokumentum bemutatásával, hivatkozásával ilyen 

módon. 

Szeretném felhívni a kedves szülők figyelmét arra a tényre, hogy a szabályoktól eltérő hiányzás 

igazolatlan hiányzásnak minősül. Az igazolatlan hiányzások következményéről szintén a vonatkozó 

jogszabályokban, és a Házirendben olvashatnak. 

Tájékoztatom továbbá: a rendkívüli szünet megszűnésével, tehát 2021. április 19-től, a mindennapi 

ebéd elvitelt már nem biztosítjuk. A gyermekek napközbeni ellátása az óvodában történik. Az 

étkezési igényekkel kapcsolatos kéréseiket (lemondás, bejelentés) a Házirendben szabályozottak szerint 

tegyék meg mielőbb. Kérem, aki biztosan tudja már, hogy hétfőn (2021.04.19-én) nem jön a gyermeke 

valamilyen okból (kérelem alapján, betegség okán) jelezze, azt a megfelelő kommunikációs csatornán, 

(ha eddig még nem tette meg) annak érdekében, hogy az étkezők adatait pontosítani tudjuk. 

Az online oktatást-nevelést sem tudjuk a továbbiakban biztosítani az otthon maradó gyermekek részére, 

a gyermek fejlesztését az óvodai nevelés keretei között valósítjuk meg. A gyógypedagógia ellátás 

keretében, az SNI ellátás keretében történő fejlesztés is a jelenléti részvétellel biztosított. 

Szeretettel várjuk a gyermekeket! 

Természetesen a korábbiakhoz igazodva a járványügyi protokoll előírásait betartva biztosítjuk az 

egészséget megóvó feltételeket óvodáinkban. (testhőmérséklet - mérés, kézfertőtlenítés, felnőttek maszk 

viselés, folyamatos fertőtlenítés, szellőztetés, csoportokban megvalósuló programok stb.) 

Azonban az önök felelős magatartása is szükséges a vírus terjedésének megakadályozásához, csak 

tünetmentes, egészséges gyermeket hozzanak óvodába! Rendszeresen fertőtlenítsék a gyermekük 

óvodában használatos eszközeit, ágy-, és ruhaneműit! Betegség tüneteket észlelve, akár gyermekükön, 

akár közös háztartásban élő hozzátartozón azonnal forduljanak orvoshoz, és ne hozzák óvodába 

gyermeküket, amíg orvosi vélemény alapján nem tisztázott a betegség oka! Betegség után a gyermekek 

csak orvosi igazolással jöhetnek közösségbe! 

Köszönöm szíves megértésüket, és együttműködésüket! Vigyázzanak magukra, és másokra is! 

  

Sárbogárd, 2021. 04.16.  

                                                                          Tisztelettel: Huszárné Kovács Márta 

                                                                                                intézményvezető 


