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Ikt.sz. 187/2021
Üi. H.K.M.

Tájékoztató 3.
Tisztelt Szülők!
A koronavírus okozta veszélyhelyzet miatt elrendelt kormányzati és városi intézkedések
kapcsán az alábbiakban tájékoztatom Önöket az óvodát érintő újabb változásokról:
Hivatkozás: Magyar Közlöny 2021. évi 38. szám
A Kormány 111/2021. (III. 6.) Korm. rendelete
a védelmi intézkedések ideiglenes szigorítása idején a gyermekfelügyeletről
A Kormány
az Alaptörvény 53. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, figyelemmel a
katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény
51/A. §-ára,
a 4. § tekintetében az Alaptörvény 53. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a
koronavírus-világjárvány elleni védekezésről szóló 2021. évi I. törvény 2. § (1) bekezdése szerinti országgyűlési
felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § (1) Az óvodában és az iskolában – a védelmi intézkedések ideiglenes szigorításáról szóló 104/2021. (III. 5.)
Korm. rendelet szerint az óvodákban elrendelt rendkívüli szünet, illetve az általános iskolákban
bevezetett tantermen kívüli, digitális munkarend időtartama alatt – a szülő, törvényes képviselő
kérelmére az intézményvezető gondoskodik a gyermekek, tanulók napközbeni felügyeletének
megszervezéséről.
(2) A szülő, törvényes képviselő (1) bekezdés szerinti kérelmét elektronikusan is benyújthatja az intézmény
vezetőjének.
2. § A Kormány – tudva, hogy a szülők számára a koronavírus-világjárvány harmadik hulláma elleni védekezés
érdekében elrendelt rendkívüli óvodai szünet és az általános iskolák tantermen kívüli, digitális
munkarendre történő átállása többlet erőfeszítést, újabb megoldandó feladatokat jelent, ugyanakkor
tekintettel arra, hogy a járvány az oktatási intézményekben is terjed – felkéri a szülőket, hogy az 1. §
(1) bekezdése szerinti gyermekfelügyeletet csak a legszükségesebb esetben – különösen
munkavégzés, védekezésben való részvétel – vegyék igénybe.
3. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – 2021. március 8-án lép hatályba.
(2) A 4. § 2021. március 22-én lép hatályba.
4. § (1) A Kormány e rendelet hatályát a koronavírus-világjárvány elleni védekezésről szóló 2021. évi I. törvény
hatályvesztéséig meghosszabbítja.
(2) Ez a rendelet 2021. május 23-án hatályát veszti.
Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

2021. március 08-tól április 07-ig az óvodák zárva tartanak, az újabb rendelkezés szerint
csak ügyeleti rendben működik az óvodai ellátás igény szerint. Ügyeletet azon szülők
gyermekeinek biztosítunk, akik igazoltan munkahelyi elfoglaltságuk, vagy védekezésben
való részvétel okán nem tudják másképp megoldani gyermekeik felügyeletét. (Szülői
nyilatkozatot kérünk arról, hogy a szülő munka jogviszonyban áll, megnevezve a
munkáltatójának pontos címével, és elérhetőségével, illetve a védekezésben való részvétel
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igazolását. Kérem a nyilatkozatot az érintett szülő juttassa el az intézmény e-mail címére,
legkésőbb március 08-án 8.30-ig). A Sárbogárdi Zengő Óvoda székhelyén (Mikes köz 3.), és
Sárszentmiklóson a tagóvodában (Gesztenye sor 1.). a töbörzsöki, és a pusztaegresi
óvodáinkban is biztosítunk ügyeletet, ha van rá igény.
Hangsúlyozom azonban, hogy mérlegeljék a kormányrendeletben is megfogalmazott kockázati
tényezőt: a járvány az óvodákban is terjed, tehát csak a legszükségesebb esetben igényeljék az
ügyeleti ellátást gyermekük részére.
A gyermekek távolléte igazoltnak minősül a fent megjelölt időszakban.
Az óvodapedagógusoknak elektronikus (e-mail, telefon-sms, facebook zárt csoportban közölt)
úton bejelentett igény esetén- a felmérést a délutáni órákban ismét elindítottuk- tehát ügyeletet
biztosítunk azon szülők gyermekeinek, akik munkahelyi elfoglaltságuk, vagy védekezésben
való részvétel miatt nem tudják másképp megoldani gyermekük otthoni felügyeletét. Kérem a
dolgozó szülők visszajelzését a gyermekükkel foglalkozó óvodapedagógusok felé- a
félreértések elkerülése végett-, hogy egyértelműen közölje „igen kérem az ügyeletet,” pontos
dátumokkal megjelölve, vagy „nem igénylem az ügyeletet” gyermekem részére. Az
óvodapedagógusoknak tett gyors bejelentés – a kialakult helyzetben- hivatalos nyilatkozatnak
minősül, aláírás nélkül is. ( a fentebb leírt szülői kérelmet, mely egyben nyilatkozat is ezt
követően a megjelölt időpontig el kell juttatni elektronikus levélben az óvoda e-mail címére)
Az ügyeletben kiscsoportokban szervezzük az ellátást (5-6 fő részére) az óvoda nyitvatartási
ideje az ügyeletes óvodákban változatlan marad. Szervezés szempontjából is kérem, hogy
visszajelzésüket minél előbb tegyék meg az óvodapedagógusok felé, de legkésőbb 2021.03.07.
vasárnap délelőtt 10.00 óráig a szervezés miatt. Az ügyeletben résztvevő gyermekek óvodai
ellátása étkezéssel együtt történik a megszokott módon.
Köszönöm az étkezési igény gyors visszajelzését mindenkinek! A felmérés alapján ebédelvitelt
igénylők részére az általános iskolák konyháiról kerül sor az ebéd kiosztásra. 11.00-12.30
között. (amennyiben időpont változás történik, értesíteni fogjuk az igénylőket) Az ebédet
egyszer használatos műanyag dobozokban fogják osztani. (Pusztaegresen ebédelvitelre nem
volt igény) Kérem az érintettektől, hogy az óvó előírások betartását az ebédelvitel során, az
iskolák területén is vegyék figyelembe, és alkalmazkodjanak az előírásokhoz!
A pedagógusokkal való kapcsolattartásra továbbra is javasoljuk az elektronikus levelezés
(előzőekben említett formáit v. telefont) Kérjük az intézmény e-mail levelezését csak az
intézményvezetőhöz címzett kérelem benyújtása okán, és olyan esetben használják, ha nincs
más mód az értesítésre. (a rendszer túlterheltségét szeretnénk elkerülni)
Hivatalos ügyintézés csak telefonos (06 25 460 148) egyeztetés alapján történik személyesen
nincs rá mód. Az elektronikus levelezés továbbra is a megszokott módon történhet.
Az ügyeletben ellátott gyermekekre továbbra is élnek a fertőzést megelőző intézkedések (
lázmérés, kézfertőtlenítés) Beteg gyermek nem jöhet ügyeletbe sem, illetve, ha napközben
betegség tüneteit észleli a gyermeken a pedagógus, az eddigi előírások alapján történik
intézkedés. Az ügyeleti időszakban is csak orvosi igazolással jöhet a gyermek betegsége után
közösségbe! Ha a közös háztartásban élők közül valaki betegség tüneteit észleli magán, kérem,
ne hozza gyermekét az ügyeletbe, addig, amíg nem tisztázott a közvetlen hozzátartozó
betegségének oka. (a tünetmentes óvodás is lehet covid fertőzött, és fertőző)
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Ismételten felhívom a figyelmet arra, hogy az ügyeleti rendben nem lesznek külön
foglalkozások, -SNI ellátás, logopédia, gyógytorna, stb.-így kérem, hogy azokat a gyermekeket
ne hozzák be csak a külön órákra, akik egyébként az óvodától távol maradnak. Az óvodai ellátás
ügyeleti időszakában csak a gyermekek felügyeletét biztosítjuk! A későbbiek során az SNI
ellátás keretében elmaradt fejlesztő órák pótolva lesznek.
A rendelet az óvodákra vonatkozólag nem írja elő az online oktatást-nevelést, azonban az
óvodapedagógusaink a zártcsoportokban heti téma javaslatokat tesznek, amibe önkéntes alapon
az óvodától távolmaradó gyermekek, szüleik segítségével be tudnak kapcsolódni. Ajánlom
továbbá a honlapunkon megjelenő Játékforrást is!
Felhívom a tisztelt szülők figyelmét, hogy a koronavírussal és a veszélyhelyzetben alkalmazott
jogrenddel kapcsolatban csak a hivatalos (www.koronavirus.gov.hu) tájékoztatási felületeket
vegye igénybe. A Sárbogárdot érintő intézkedéseket a www.sarbogard.hu honlapon, az
önkormányzat hirdetőtábláin, az óvoda honlapján olvashatja, valamint az óvodai csoportok
facebook zárt csoportjaiban.
Kérem szíves együttműködésüket! A javasolt, és előírt intézkedésekkel csökkenthetjük a
megbetegedések számát! Viselkedjék mindenki felelősségteljesen, gyermeke betegség
tünetével azonnal forduljon orvoshoz!
Ezúton is köszönöm megértésüket!
Kelt, Sárbogárd, 2021.03.06.
Tisztelettel: Huszárné Kovács Márta
intézményvezető

