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Hizirend ioeszabilvi hittere

- A nemzeti kdzneveldsr6l sz6l6 2011. dvi CXC. tdrv6ny
- 2012012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevel6si-oktat6si int6zm6nyek mrik0d6s6r6l 6s a

k6 znevel 6s i int6zm6nyek n6vhas z n6l atdr 6l
- 1997.6vi XXXI. tv. a Gyermek v6delemr6l 6s gy6miigyi igazgatfisrbl
- 36312012. (XII. 17.) Korminyrendelet Az OvodaiNevel6s Orsz6gos Alapprogramj6r6l
- 2003. 6vi CXXV. Tdrv6ny az egyenl6 b6n6sm6dr6l 6s az es6lyegyenl6s6g

el6mozdit6s6r6l
- 2011. 6vi CLXXIX. Trirv6ny anemzetis6gek jogair6l
- Az 1998. 6vi XXVI. T6rv6ny a fogyat6kos szem6lyek jogair6l 6s es6lyegyenl6s6g6nek

biztosit6s616l
- Az 6voda hatdlyos Alapit6 Okirata
- Fenntart6i 6s nevel6testtileti hatdrozatok

Erv6nvess6si kiivetelm6nvek:

o Javaslatt6telijog: sztil6i kozoss6g, 6vodaszdk
o V6lem6nyez6sijog: sziil6i kdzdss6g, 6vodasz6k
. (az 6vodai k6zalkalmazotti tandcsot minden dokumentum tekintet6ben 6ltal6nos

v6lem6nyez6si jog illeti meg)
o Ellen6rz6sijog: fenntart6, mrik<idtet6, Nemzetis6gi Onkorm6nyzat hatdrozata

(egyetdrt6 nyilatkozat)
o Elfogad6s: nevel6testi.ilet
o Intdzm5nyvezetb k6sziti el

Feliilvizsg hlata: 6venk6nt, illetve jogszabitlyv6ltozfsnak megfelekien.
. M6dosit6sa: az 6vodavezet6 hatdsk<ire, kezdem6nyezheti a nevel6testtilet 6s a KT

elndk
o I kihirdet6s napja: 2020. szeptember 01.

A h6zirend szem6lvi. teriileti hat6lva kiteried:

A Gy6li Tulip6n 6voda nevel6testtilete a fenntart6i j6v6hagy6st kdvet6en az al6bbi
tdrv6nyerej i hi.zir endet adj a ki :

- amely kiterjed a Gy6li Tulip6n Ovod6ba j6r6 gyermekekre 6s sziileikre - mint t6rv6nyes
k6pvisel6ikre - az intlzm5ny pedag6gusaira, egy6b alkalmazottaira, az 6piiletben
benntart6zkod6kra, bel6p6kre.
A h6zirendben foglaltak megtart6sa - a felel6ss6gre von6s terhe mellett mindenkire n6zve
k<itelez6 azintezmenybe tcirt6n6 bel6pdst6l, annak jogszerti elhagydsdigterjed6 id6ben.
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H6zirend

Kedves Sztil6k!

K6rjiik Oniiket, hogy a H6zirendben megfogalmazottalat figyelmesen olvassdk v6gig, 6s

a ryerekek 6rdek6ben tiirekedjenek a benne foglaltak betartisira. ir

Az 6voda zavartalan mtikdddse 6s a gyermekek eredm6nyes nevel6se 6rdek6ben legyenek
partnereink.

Meggy6z6d6siink, hory csak a csalidokkal egyiittmiikddve lehet igazi eredm6nyt el6rni
a gyermeknevel6sben.

E be1s6 szabdlyoz6 dokumentumunk k6szit6s6n6l a jogszabillyi elvbritsokat, az elmrilt 6vek
gyakorlatfua 6pitve az 6ntik elvar6sait, jogait 6s kdtelezetts6geit, valamint gyermekeik
mindenekfelett 6116 6rdekeit vetti.ik fi gyelembe

.;

Nevel6testiiletiink kiiszdni megel6legezett bizalmukat 6s egyiittmiik0d6siiket!

Gybl,2020.09.01

fd'hr-^r' brd ftnilo)
In[6zm6nyvezet6
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I. Az int6zm6ny adatai:

Az 6voda fenntart6ja, cime 6s el6rhet6s6ge:
Gy6l V6ros Onkorm6nyzata
Cime: 2360, Gy6l Kor<isi irt 112-114.
Az int6zm6ny hivatalos elnevez6se: Gy6li Tulip5n Ovoda
Az intilzm6ny cime 6s el6rhet6s6ge: 2360, Gyii Tulip6n utca 23.
TeUfax: 06-29-341-544
E-mail: ovihir@digikabel.hu, tulipan.vezeto@digikabel.hu
6vodatitkir: Budain 6 Zoldi T6th M6ria

tulip an. titk ar sag@di gikab el. hu
Honlap : www.tulipanovoda.hu
Ovodai f6r6hely: 300 fo
Csoportok szima:10

Az int6zm6nv nyitva tartfsa:

A nevel6si 6v szeptember 1-tol augusztus 31-ig tarl, mely k6t r6szbol 6ll:

7. Szervezett nevel6si id6szak: szeptember 1-161 jrinius 14-ig
2. Ny6ri idoszak: jtrnius 15-tol augusztus 31-ig

Osszevont csoportok a nyfri id6szakban
Int6zm6nyi.ink h6tf6t6l p6ntekig, 6t napos munkarendben, folyamatosan mrikddik.
Az 6voda napi nyitvatartisi ideje: 6:00-18:00- oriig l6pcs6zetes munkakezd6ssel, illetve
befejez6ssel napi 12 ora.

Az iinnepekkel kapcsolatos nyrtvatutitsi rendet int6zm6nyiink 6vente, a jogszab6lyban
meghatdr ozottak szerin t szerv ezi.
Az Svoda nyit6s6t kdvetoen, valamint a zitrdst megelozoen a gyermekek l6tsz5m6t6l ftiggoen
osszevont csoportok mrikodhetnek:
- reggel 06:00- 7:00- 6rdrg
- d6lut6n 17.00-t6l 18. 00-6r6ig

A gyermekekkel az intdzlrdny telj es nyitv a txtSsa alatt - a csoportok heti 6s napirendj 6nek
megfelel6en - 6vodapedag6gus foglalkozik.
A reggeli 6s d6lutani iigyelet csoport piktogramja a sz6lfog6 falirijs6gi6n talitlhat6:
nappiktogram-areggel
hold piktogram - a d6lut6n

6voda kapuj6t napkiizben zirvatartjuk a gyermekek v6delm6nek 6rdek6ben.
Reggel: 08.30 6rft6l
Eb6d utin hazamen6k szimira kapunyit6s 12.30-13.00 6riig
D6lut6n kapunyitds: 15.00 6ra
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II. Felv6tel rendie. 6vodai iosviszony l6tesit6se:

Az 6voda vonatkoz6sihan a201512016. nevel6si 6vtol kezdve hirom6ves kort6l kezd6doen
kdtelezd az ovodirba jdrbs.

Az 6voda h6rom6ves kor16l a tankdtelezetts6g kezdetdig nevel6 intezmeny, amely a
gyermeket fokozatosan, de kiil6n<jsen az utols6 6v6ben az iskolai nevel6s-oktatilsra k6sziti fel
(Nkt. 8. $ (1) bek.).

Az 6voda felveheti azt a gyermeket is, aki a harmadik 6let6v6t a felv6teldtol sz6mitott f6l 6ven

beliil betolti, felt6ve, hogy minden, a korzet6ben 6lo h6rom6ves 6s ann6l idosebb gyermek
ovodai felv6teli k6relme teljesitett, 6s m6g van iires 6vodai f6rohely.

Az 6vodai beirat6st a fenntart6 6ltal meghatitrozott id5szakban, minden 6v fprilis 20. 6s m6jus
20.kozott tort6nik, a napi sajt6ban, a v6ros es az ovoda honlapj6n kozzdtett idopontban. A
felv6telt nyeft, neveldsi 6v kdzben erkezo gyermekek felv6tele folyamatosan tort6nik.

Az 6voda biztositja felv6tel6t vagy 6tv6tel6t annak a gyermeknek, aki koteles ovod6ba j6mi,
ha lak6helye, ennek hi6ny6ban tarl6zkod6si helye akorzetdben tal6lhat6.

Az 6v kdzbeni beiratkoz6s folyamatos, de csak a f6rohely erej6ig tudunk fogadni
jelentkezoket.

A felvdtelrol 6s a gyermek csoporlokban val6 elhelyez6sdrol az 6vodavezet6 dont.

A kdtelez6 felv6tel esetei:

- Az 6voda nem tagadhatja meg a 3. 61et6v6t bet6lt6tt gyermek fe1v6te16t (2014.
szeptember 1-t6l)

- Ha a gyermek az 6voda felv6teli k<irzet6ben 6letvitel szerint 61. (bejelentett lakcimmel,
tart6zkod6si enged6llyel rendelkezik);

- Az 1997. 6vi XXK. szfimi Gyermekek v6delm6r6l 6s Gy6mtigyi ell6t6s6r61 sz6l6
torv6ny szerinti esetekben.

A ielentkez6shez sziiks6ges szem6lvi okmfnvok:
a) gyermek sziilet6si anyakcinyvi kivonata,
b) a sziil6 szem6lyi igazolvi.nya,
c) a szi.il6 6s a gyermek lakcim igazolikfurtyija
d) a gyermek TAJ kilrtyhja,
e) O1t6si kisk6nyv
e) orvosi igazolils.

Ha a gyermek rendelkezik az 6vodai beiratkoz6skor szak6rt6i bizotts6g 6ltal kiadott
szakv6lem6nnyel, be kell, mutassa a sziil6, annak 6rdek6ben, hogy sz6m6ra megfelel6 egy6ni
fej 1 eszt6she z a szakembert bizto sitani tudj uk.
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Azirfilzmdny vezet6je a gyermek felv6tel6r6l vagy elutasit6sar6l a sziil6t abeiratkoz6s utols6
napjdt kdvet6 21 munkanapon beltil ir6sban 6rtesiti. Az firtesitfis kiild6se, vagy elektronikus,
vagy postai riton t6rt6nik.

Az 6vod6ba i6ris al6li felment6s eliirisrendie:
2020. januar 1-j6t6l az 6vodai nevel6s al6li felment6st a korm6nyhivataln6l a

sziil6nek/gondvisel6nek kell kezdemfinyezru minden 6v m6jus 25-ig, a gyermek jogos 6rdek6t
szem el6tt tarlnta, annak az 6vnek az auguszlls 31. napj6ig, amelyben a gyermek a negyedik
61et6v6t bet<ilti, a Kormanyhivatal, Jilrfisi Hivatal felmentheti az 6vodai foglalkoz6son va16

r6szv6te1 al6l,ha a gyermek csal6di k6rii1m6nyei, saj6tos helyzete indokolja.

Messziinik az 6vodai elhelvez6q. ha

a) a gyermeket m6sik 6voda 6tvette, az futvdtel napj6n (sziil6nek be kell jelentenie, hogy
gyermeke melyik 6vodaba tdvozik),

b) a gyermek felv6telt nyert az iskol6ba,
c) a felment6st enged6lyez6 szerv a sziil6 k6relm6re enged6lyt adott a gyermek 6vod6b6l

tdrt6n6 kimarad6sdra
d) az |vodihajar6si k6telezetts6g6t kiilftrlddn teljesit6 gyermek el6ri a tankdteles kort,
e) ha a gyermek az 6voddb6l igazolatlanul 10-n6l tdbb napot van t6vo1, felt6ve, hogy az

6voda a sziil6t legal6bb kett6 alkalommal ir6sban figyelmeztette az igazolatlan
hiiny zils kdvetkezm6nyeir6 I

III. Nevel6s n6lkiili munkanapok:

A tdrv6nyi el6ir6soknak megfelel6en int6zm6nytink nevel6si 6vente 6t munkanap erej6ig,
nevel6s n6lkiili munkanapokat szervez. A nevel6s n6lktili munkanapokat a nevel6testtilet
szakmai tov6bbk6pz6s6re, valamint az intdzmdny mtik0d6s6vel kapcsolatos tervezdsi 6s

6rt6kel6si feladatok ellatfusara haszn6ljuk fel. A nevel6s n6lkiili napok id6pontjrir6l a sztil6k a
nevel6si 6v els6, szeptemberi sztl6i 6rtekezlet6n kapnak tiljdkoztatast. A sziil6k sztiks6g
szerint iigyeleti ig6nnyel 6lhetnek. (10 fb alatt az tigyeletet e116t6 varosi 6vod6ban.)
A ny6ri fehijit6s id6pontjar6l legkds6bb febru6r l5-ig, hirdetm6ny form6j6ban (falirijs6g)
t6j6koztatjuk a sziil6ket.
A ny6ri nagytakaritSsi, karbantart6si 6s fehijit6si munk6latok zavartalan lebonyolit6sa miatt -
sziiks6g 6s ig6ny szerint - iigyeleti csoportokban fogadjuk a gyermekeket.

Az iskolai 6szi, t6li 6s tavaszi sziinetek, illetve nagyobb hianyz6sok eset6n a nevel6si 6v
kozben az 6vodai 6let zavartalan miikddds6t biztositva, de az 6sszerus6g 6s takar6koss6g
jegy6ben ir6sban felm6rjiik a virhat6 l6tsz6mot. Amennyiben a gyermekek l6tsz6ma
csoportonk6nt indokolja, 6lflnk a csoportok 6sszevon6s6nak lehet6s6g6vel, iigyelet
biztosit6s6val. Rendkiviili esetben (pl. pedag6gus hianyz6s) csoportdsszevon6st a tdrv6nyes
l6tsz6mkeret betart6sdval 6s a nevel6testtlet v6lem6ny6nek figyelembev6tel6vel az
6vodavezet6 rendelhet el.
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ry. A wermekek 6rkez6s6nek 6s tivoz6s6nak rendie:

Minden nevel6si 6v kezdet6n (szeptember h6nap) az 6voda6ltal szerkesztett adatlapon
nyilatkoznak a sziildk a pontos nyilvdntartfsokhoz sziiks6ges adataikr6l (A 2011.6vi

CXU. tdrv6ny ill. a Nemzeti Kdznevel6sr6l sz6l6 20ll. 6vi CXC. tdrv6ny figyelembe
v6tele mellett), illetve azokr6l a szem6lyekr6l, akik a gyermeket az 6vodib6l elvihetik
Az adatlap adataiban ttirt6nt viltoz{sokat a sziil6 nyolc napon beliil k0teles jelezni.

Felelfissdeet csak az dvdndnek dtadofi-dfiea svermekirt vdllalunk!

A gyermekeknek a nyit6s kezdet6t6l folyamatosan, de lehet6s6g szerint a csoportok heti 6s

napirendj6nek zavartalansdga, valarnint nevel6munk6nk eredm6nyess6ge 6rdek6ben 8- 6r6ig
c6lszerti be6rkezniiik saj 6t csoportjaikba.
A sz0l6k gyermekeiket a nyitvatart6si id6 alatt kiv6teles esetben b6rmikor behozhatjrlk 6s

hazavihetik, ha az 6vodai tev6kenys6g zavardsa n6lktil a kdvetkez| szabilyok betart6sa 6s

tiszteletben tartdsa mellett teszik.
a) K6rjiik, hogy gyermekeiket minden es6tben kis6rj6k be az 6vod6ba 6s adjil< 6t az

6vodapedag6gusnak, t6voz6skor pedig szint6n az 6vodapedag6gust6l k6rjek ki.
b) Az 6voda kapuj6n vagybqirati altEiri. gyermekeiket egyediil ne engedj6k be 6s ki

sem.

c) A gyermeket az 6vodilb6l a sztil6, illetve csak az illtala megbizott szem6lyek k6rhetik
ki. A megbiz6sr6l a szti16, illetve az illtala megbizott szem6ly kdteles az 6v6noket
6rtesiteni.

d) A bir6s6gi vagy gy6mhivatali hat6s6gi hatinozatban foglaltak szerint
k<iteles az 6voda a gyermeket kiadni. Hatilrozat hiSny6ban az 6voda k<iteles mindk6t
szi.i16 sz6m 6ra a sziloijogoknak megfelelden elj arni.
K6rjiik, a bfr6s6gi v6gz6s m6solat6t azlntdzmenyvezet6nek leadni!

e) Amennyiben a csal6d Onhib6jan kivtil nem tud a gyermek hazaviteldr6l a zindsideji:ig
gondoskodni, az 6v6n6 kdteles a gyermeket a Csal6dsegit6 6s Gyermekj6l6ti Szolg6lat
segits6g6vel az otthonilba juttatni, - a sziil6knek, illet6kes hozzfltartoz6knak 6tadni.

0 Idegenek kis6ret n6lkiil nem tart6zkodhatnak az 6vod(han.
Az 6vod6s koru gyermekek a teljes nyitva tarlils idej6ben jogosultak az 6voddban
tart6zkodni.
Ittas vagy egy6b tudatm6dosit6 befoly6solts6g alatt 6116 sziil6nek gyermeket nem
adunk ki. A sztil6 riltal megbizottittas kis6r6 eset6ben kezdem6nyezzik a sziil6n6l e
szem6ly adatlapr6l val6 t6r16s6t.

g) 14 6ven aluli - kiskoru szem6lynek - gyermeket nem adhatunk ki!
h) 14-18 6v kOzdtti szem6lynek abban az esetben adunk ki gyermeket, ha a sztil<i ir6sban

nyilatkozik arr6l, hogy a jogilag korl6tozottan cselekv6kdpes szem6ly helyett
felel6ssdget v6llal az 6vodaihazbendbetartisillrt, az irtadott gyermekkel kapcsolatos
tovribbi e116t6s6rt.

i) Meehatalmaz6s: Az adatlapon nem szerepl6 szem6ly a gyermeket az 6vodhb6l az
al6bbi esetekben viheti el:
o ha a sztil6 azirrtflzmflny telefonjr{n az 6vodatitkarnil szbbanbejelenti a gyermek6rt

flrkezb feln6tt nev6t, lakcim6t,
o ha a gyermek$rt lrkezb szem6ly ir6sos meghatalmazdssal 6rkezik, amely adatait

tartalmazza 6s, hogy milyen id6szakra kapta a meghatalmaz6st (alkalmi,
rendszeres).

9
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V. A tivolmarad6s isazolisa

K6rjtik a szi.il5ket, hogy gyermekiik bSrmilyen t6vol rnarad6s6t sziveskedjenek lehetoleg elore
bejelenteni.

a) Beteg gyermek az orvos 6ltal meghatitrozott idoszakban nem l6togathatjaaz 6vod6t.
b) Ha az 6vodapedag6gus megit6l6se szerint a gyermek beteg, lehet6s6g szerint

gondoskodik a tdbbi gyermekt6l val6 elkiil6nit6s6rol, 6s a lehet6 legrovidebb idon
beliil 6rtesiti a gyermek sziileit, akik kcitelesek a mihamarabbi elvitel6rol gondoskodni.

c) Azt,hogy a gyennek isrn6t eg6szs6ges 6s l6togathada a nevel6si-oktatfsi intezmenyt,
orvosnak kell igazolnia.
Az rgazolilsnak tartalmazniakell a gyermek nev6t, Taj szfmdt, az orvosi napl6 sztmdt
6s a betegs6g miatt bekdvetkezett t6voll6t pontos idotartam6t is.

d) Ha a gyermek az 6vodai foglalkoz6srol t6vol marad, mulasztSs6t igazolniakell. A
mulaszt6st igazoltnak kell tekinteni, ha
- a sziilo elozetesen ir6sban bejelentette az 6v6n6nek, hogy gyermek6t nemhozza az

6vod6ba,
- a gyennek beteg volt, 6s azt ahdzirendben meghatirozottak szerintrgazolja,
- a gyermek hat6s6gi int6zked6s vagy egy6b alapos indok miatt nem tudott
kotelezetts6g6nek eleget tenni.

e) Ha a hfzi orvos meg6llapitotta a gyermek fertbzo betegs6gdt (rube6la, bdrdnyhimlo,
skarl6t, m6jgyul1ad6s, tetti stb.), ezt a sztilo az 6vod5nak koteles jelenteni az
int6zm6nyvezetonek.

0 Glz6gyszeres kezel6s: Az 6vodapedag6gusnak tilos otthonr6l bekiildiitt gy6gyszert,
vagy gy6gyszernek nem min6siil6 szert beadni a gyermekeknek, kiv6ve allergia,
asztma (pipa) eset6ben (akut esetben, amig a sztilo 6fte nem jon). A gyennekek
biztonsdga 6rdek6ben tilos, hogy a gyogyszeres ut6kezel6st az 6voda dolgoz6inak
kikeri.il6s6vel a gyermekkel egyeztetve ezt onmaga tegye meg.

g) Torcitt v6gtaggal a gyermeket a sztilo lehetos6g szerint nehozza 6vod6ba.
h) A hSrom napon tirli, nem betegs6g miatti hiilnyzitst k6rjtik, az intezmenyvezeto fel6

elore ir6sban jelezzdk.

Az isazolatlan mulasztis kiivetkezm6nveinek meghatiroz6sa

Ha a t6volmarad6st a sztil6 nem igazolja, a mulasztdsigazolatlan.

2015. szeptember 1-j6t6l, ha a gyermek az Nkt. 8. $ (2) bekezd6se alapjan vesz rdszt 6vodai
nevel6sben, 6s egy nevel6si 6vben igazolatlamil, iit nevel6si napnil tiibbet mulaszt, a
33112006. (XII. 23.) Korm. rendeletben foglakakkal <isszhangban az 6voda vezet6je 6rtesiti a
gyermek t6nyleges tart6zkod6si helye szerint il1et6kes gy6mhat6s6got 6s a gyermekj6l6ti
szolgiiatot.

Amennyiben a gyermek igazolatlan mulasztfsa egy nevel6si 6vben el6ri a tiz nevel6si
napot, az 6voda vezetdje a muJasztdsr6l t6j6koztatja az illtalinos szab6lys6rt6si hat6s6got,
ha pedig el6ri a hirsz nevel6si napot, irgy 6rtesiti a gyermek t6nyleges tart6zkoddsi helye
szerint illet6kes gy6mhat6sdgot. (2012012. (VIII. 31.) EMMI rend. 51. g)
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VI. Az int6zm6nyben tart6zkodis rendie

A svermekek int6zm6nyben tart6zkod6s6nak rendie:

Hizirend

Apoltsig" ruhSzat:

A gyermekek tiszt6n, gondozottan, rendezett hajjal 5rkezzenek az ovodtha. A ruh6k, cipok

k6nyelmesek, szell6sek, a gyermekek 6ltal is on6lloan kezelhetok legyenek. Olyan l6bbelit

hasznhllanak a gyerekek, amelyik j61 fogja a 16bukat. K6rjiik a v6lt6ruha, tornaruha, pizsarrra

rendszeres tisztintartds6t! A testdpolSshoz sztiks6ges szem6lyes t6rgyak biztosit6sa, illetve
azok sziiks6g szerinti cserdje a sztilok feladata (fogkefe, fogkr6m). A gyermekek az 6vod6ban

sminket 6s korornlakkot, 6kszert, tetov6l6st NE viseljenek.

Helvis6gek hasznilata:

Az 6vod6ban val6 tarl6zkodSs sor6n a gyermekeknek az al6bbi eloir6sokat kell betarlania a

gyermekbalesetek megel6zdse 6rdek6ben:
o A gyermekek csak feli.igyelet mellett tart6zkodhatnak az 6voda helyis6geiben 6s

udvar6n azt kovet6en is, amikor hozzifiartozojuk megdrkezett az dptiletbe 6s a

gyermeket 6tvette.
o Az 6voda aulitjitban, oltdzoiben futk6rozni, biciklizni, rollerezni stb. tilos!
o A gyermektiknek a britorokra feliilni, rilttllni, ajt6kon hintlzni nem szabad!

K6rjiik, ezen szabhlyok betartSs6ra onok is torekedjenek.

Udvari 6let:

A gyermekekkel eg6szs6giik 6s testi 6ps6gtrkre vonatkoz6 szabdlyokat az eletkoruknak
megfelelo szinten ismertetjiik az udvari 61et megkezddse elott. A Nemzeti koznevel6srol sz6lo
2011. 6vi CXC torv6ny szerint 6vodai gyermekbalesetnek minosiil az az eset, amikor a
gyermek az ovoda feli.igyelete alatt 6ll, illetve ha az 6vod6ba l6p6stol annak jogszeni
elhagy6s6ig terjedo idoben szenved balesetet. Ennek drtelmdben ovod6nk udvara nem
nyilv6nos jdtszoter, ezert aj6t6keszkozoket csak az 6vod6s koru gyennekek hasznillhatjdk- az
6vodapedag6gus jelenl6t6ben - a sziilonek val6 6tad6sig. A kdzbt5l - kezbe tortdno
gyermek6tad6skor az fitvevo vSllalja a tov6bbi feleloss6get, mely nem terjedhet ki az
eszkozok tov5bbi hasznilatftr a.

Sziil6k. hozzr{tartozok int6zm6nyben tart6zkodrisr{nak rendie, az egviittmtiktid6s

form:{i:

Helyis6sek hasznflata:

Az 6voda l6tesitrn6nyeit 6s helyis6geit az intdzmdny nyitva tartdsa alatt rendeltet6siiknek
megfelel6en lehet haszn6lni.
A napi 6let alkalm6val csak az intdzmeny dolgoz6i 6s a gyermekek tart6zkodhatnak: a

gyermekmosd6kban, aszolg|lati illemhelyen, a konyhdban, csoportszobSkban.
A sztilok a csoportszob6ban v6lt6cipot vagy cipozs6kot k6telesek haszntini a gyermekekkel

kdz6,sen szerv ezett rendezv6nyeken 6 s beszoktatdsi i d6 szakban.
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Az intdzm6nybe tort6n6 bel6p6st6l, annak jogszerti elhagyds6ig terjed6 id6ben, tovdbbd a
nevel6si program r6szek6nt tartott programok, rendezv6nyek alatt a hdzirend szab6lyait kell
betartani a gyermekek hozziltartoz6inak is.

Beszoktatis:

A beszoktat6s ideje alatt, naponta az 6vodapedag6gussal val6 egyeztet6snek megfelel6en,

gyermekenk6nt egy sziil6, a megbesz6lt id6pontig a csoportszob5ban a helyis6ghasznblat

el6irilsainak megfelel6en tart6zkodhat.

Foead6 6rik:

Az 6vodavezet6, a gyermekv6delmi felel6s, 6s a fejleszt6pedag6gus, logop6dus, pszichol6gus

fogad6rendj 6t az elso sziil6i 5rtekezleten ismertetjtik a sztil6kkel, majd hirdet6t6bl6n tessztik
kdzz6.

Az 6vodapedag6gus a vele el6re egyeztetett id6pontban tart fogad6 6r6t.

Rendezv6nyek:
Azintezmdny foglalkoztat6iban csak a kijeldlt napokon tart6zkodhatnak a sziil6k (nyilt nap,

tinneps6g, munkad6lut5n, stb.) a helyis6ghasznblat el6ir6sainak megfelel6en (II.12.4. a, pont).

Telefonhaszn6lat:

A mobiltelefonokat a dolgoz6k, 6s a sziil6k a gyermekek zavartalan nevel6se 6rdek6ben a

csoportszobilkban, nyilt napokon, sziil6i 6rtekezleteken, iinnep6lyeken, egy6b 6vodai
rendezv6nyeken nem haszndlhatj ikl

Sziil6i 6rtekezletek:

Az 6vodapedag6gusok csoporlok hirdetofalain feltiintetett idopontokban, a kiirt t6m6nak
megfeleloen tartanak t|jekoztatitst a sziiloknek. A Sziilok szervezete is kezdemdnyezhet

drtekezletet, ennek iddpontj6r6l 6s t6m6j6r6l az intezm6nyvezetovel elozetes egyeztet6s ut6n
dontenek.

Szii16i szervezet:

Az 6vod6ban a sziilok jogaik 6rv6nyesitdse, koteless6geik teljesit6se 6rdek6ben sziil6i
szervezetet (kozoss6get) hozhatnak l6tre (Nemzeti koznevel6srol sz6l6 t<irveny 73. $).
Ovod6nkban a szi.il6i szervezetek 6vodai csopoftonkdnt szervez6dnek, a csoportszintti sztiloi
szervezet 6vodai szintri sziil6i szervezetetviiaszt tagaib6l. Jogaikat azintdzmlnyi Szervezeti
6s Mrikdd6si Szabtiyzatban megfogalmazottak szerint gyakorolhatj6k. Azokban a

kdrddsekben, melyekre a jogszab6ly v6lem6nyez6si jogot ir el6, a vdlasztott krizossdg e

jogokat gyakorolhatja, munk6jdhoz biztosiduk a helyis6gbeli 6s tirgyi felt6teleket. Az
6vodavezeto helyettes segits6g6t k6rhetik szervez6si feladataikban.
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A sziil6k olyan diint6st is hozhatnak csoportonk6nt, hogy csoportpdnzt szednek a sziil6kt6l,
amit ebben az esetben adott csoporthasznhl fel saj6t c6ljai megval6sitdsfua. Erre vonatkoz6an
tudom6sul veszik, hogy:

. a csoportplnzbefizet6se onk6ntes,

o beszed6s6rol, orzdserol kizarblag a szi.il6k gondoskodhatnak

o felhaszndlfslrll a sztiloi szervezet dont, a sziiloi kriz<iss6g v6lem6nye alapjan
elsz6mol6s tekintet6ben anyagi f'eleloss6ggeltartoznak az dsszes Szi.ilo fel6

. elsodlegesen az 6voda alapfeladat6ba nem tatiozo tev6kenys6gek fedez6s6re
szolg6l (pl. szinhLzlStogat6s, farsangi arcfest6s, Mikul6s, Kar6csony 6s Hfsv6ti
ajdnd6k, gyermeknap, kir6ndul6s stb.)

VII. A wermekekre vonatkoz6 v6d6 - 6v6 int6zked6sek

melyeket a gyermekeknek az 6vodiban tdrt6n6 tart6zkod6s sor6n be kell tartani:

Gyermekeinkkel az eg6szs6giik 6s testi 6ps6giik v6delm6re vonatkoz6 el6fr6sokat, a
tev6kenys6geikkel egyutt jar6 vesz6lyforr6sokat, 6s az elvarhat6 magatart6sform6t az 6vodai
nevel6si 6v megkezd6sekor, illetve sziiks6g szerint (kirandul6sok 6s egy6b programok,
rij gyermek 6rkez6s6t kdvet6en, udvarra menetel el6tt, stb.) dletkoruknak 6s fejletts6gi
szintjtiknek megfelel6en ismertetjiik, melynek t6ny6t 6s tartalmilt a csoportnapl6kban
dokument6ljuk. K6rjiik a sztil6ket a szab6lyok kdzOs foganatositdsiira 6s betartatdsfura.

K6rjiik, hogy:
a) A gyermekek v6delme 6rdek6ben az aula k6dos altajinak zdrilsa valamennyi dolgoz6

6s sztil6 feladata.
b) Gyermekeik v6delme 6rdek6ben ne tanitsfk meg a k6dos ajt6

nyiths inaU z6ris 6nak m6dj 6t !

c) A gyermekek pihen6 idej6nek zavartalanshgdt igyeksztink biztositani, ez6rt k6rjiik a
sziil6ket, hogy ne ezid(\ alatt vigydk hazabket.

d) Kerdkp6nal, rollerrel, gdrkorcsoly6val, illetve gdrdeszkivallrkezoket k6rjiik, hogy az
6piileten beliil ezeket ne haszn6ljak. (tegy6k az arrakijeldlt helyre)

e) A babakocsikat, az arra kijeldlt helyre legyenek szivesek parkoltatni.

A balesetek meqel6z6se:
o 6rdek6ben k6rjiik, hogy gyermekeik ne viseljenek a mindennapokban 6kszert, vagy

olyan ruhadarabot, amely balesetvesz6lyes helyzeteket teremthet. A gyermekek 6ltal
viselt szemtiveg 6llapot66rt felel6ss6get nem tudunk v6llalni.

o Ha egy gyermeket baleset 6r, a vele foglalkoz6 6vodapedag6gus k6teless6ge az
els6seg6lynyrijt6s. T6j6koztatnikell az 6vodavezet6t a gyermek kisebb s6riil6s6r6l is.
B6rmilyen vesz6lyforr6s 6szlel6se eset6n a gyermekcsoportot biztons6gba kell
helyezni, majd azonnal 6rtesiteni az 6vodavezetbt.
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o A bekdvetkezett balesetek nyilv6ntart6s6t, jelent6s6t a Sziil6 tdjlkoztatdsa mellett a

KIR rendszerben 6s a Nemzeti Er6forr6s Miniszt6riuma szdmdra kell megkiildeni.

. A baleseti jegyz6kdnyv egy pdlddnyit kinyomtatva a Sztil6nek is 6t kell adni!

o Az int6zm6nyben gondoskodni kell a gyermekek testi 6ps6g6nek meg6v6sa mellett az

erkOlcsi v6delmiik6l is, a neveldsi-oktathsi rnt1zm6nybe tdrt6n6 bel6p6st6l, annak
jogszerti elhagy6s6ig terjed6 id6ben, tov6bb6 a pedag6giai program r6szek6nt

kdtelez6 intdzm6nyen kivtil tartott foglalkoz5sok, programok ideje alatt. Ennek
keret6ben gondoskodni kell a szenveddlybetegs6gek megel6z6s6nek felt6teleir6l az

6ptileten beltil 6s kivi.il .egyar6nt.

. A gyermek feln6tt feliigyelete n6lkiil nem lehet, igy ha a sztil6 az 6vodbban gyermek6t
a pedag6gust6l ritvette, a tovSbbiakban, teljes felel6ss6ggel felel annak testi 6ps6g66rt,
abban az esetben, ha m6g az 6voda teriilet6n bel:ij,l tart6zkodik.

VIII. Szoleiltatisok:

- 6vodai foglalkoz6s,

- logop6diai, fejleszt6 foglalkoz6s, pszichol6giai teripia

- rendszeres eg6szs6gtigyi feliigyelet,

- az6vodal6tesitm6nyeinek, eszkdzeinekhasznillata,

- kiildnleges bSn6sm6dot ig6nyl6 gyerekek felzdrk6ztat6sa, tehets6ggondozds

- a pedag6giai programban szerepl6 szolg6ltat6sok biztositdsa.

- Az 6vod6nkban foly6 nevel6s vil6gn6zetileg semleges. T6rv6nyi k<itelezetts6gtinknek
eleget t6ve lehet6vd tessziik, hogy az intdzm6nybe jhr6 gyermekek, sztil6i, gondviselo
ir6sos ig6nye szerint a hitoktat6 6ltal szervezett fakultativ hit, 6s valldsoktat6son
vegyenek r6szt.

Rendezv6nyek:

Az 6voda 6piilet6ben csak a munkatervben elfogadott esern6nyek, hagyom6nyos iinnepek
megrendezdsdre kerUlhet sor. A pontos id6pontot 6s l6togat6si koriilm6nyeket,
egyiittmtikoddsi eloirdsokat, az esem6ny el6tt a csoportok falirijs6gj6n tessziik kdzz6, melyet
kis6rj enek fi gyelemmel.

Rendkiviili esem6nyek eset6n teend6:

Az ovoda mrikcid6se sorirn az illet6kes szakhat6siigok (ltINK, munkavddelmi szakhat6s6g,
ttizv6delmi szakhat6s6g) 6ltal meghatdrozott szab6lyokat be kell tartani.

Baleset, tuz ds bombariado esetdn a tizriado tervben meghatirozott menektil6si utvonalon
hagyj6k el a gyerekek 6s a felnottek azintlzmeny 6piilet6t.
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Azintezm5ny dolgoz6ira vonatkozo ved6 - 6v6 el6ir6sokat azSZMSZtartalmazza.

A rendkivtili sziinet elrendel6s6vel kapcsolatos feladatokr6l a Nkszt.30.$ (5.) bekezd6s6nek

a.) pontja rendelkezik.

A fertozo betegs6gek 6s j6rv6nyok megel6z6se 6rdek6ben sziiks6ges j6rv6nytigyi
int6zked6srol sz6l6 18/ 1998. (VI. 03.) NM - rendelet 32. $- a 6rtelm6ben j6rvinyveszely
vagy jarvitny eset6ben az 6voda mtikod6sdnek felfiiggeszt6sdben yagy rendezv6nyek
mrikod6s6nek megtilt6s6t a kist6rs6gi n6pegdszs6giigyi int6zet jogosult elrendelni.

6vod 6nk Pand6mi6s te rve ktilii n szab i,/ry zatb an r 6 gzitett.

IX. Tii6koztatisifeladatok:

A nevel 6si - oktat6si intdzmbny dokumentumainak nyi lv6no ss 6ga :

A sziilok a szervezett ismertetokon kiviil megtekinthetik elSre egyeztetett idopontban a

vezetor irod6ban, nevelSi szob6ban 6s a csoportokban elhelyezett alihbi dokumentumokat:

- Az 6voda Szervezetr- 6s mrikciddsi szabitlyzatht

- A Hhzirendet

- Az 6voda helyi Pedag6giai programjlt

- Gyermekiik fejlod6s6rol szolo dokumentumokat a csoportos 6v6nok 6s a

fej leszt6pedag6 gus kdzremrikdd6s6vel

A gyermekek fejl6d6s6r6l, magatafiilsdr6l csak a vele foglalkoz6 6vodapedag6gusok adhatnak
felvil69osit6st.

Az 6rdemi tdjlkoztaths, pedag6giai tanicsadis szervezett formSi:

- fogad66ra

- sziiloi 6rtekezlet

- csal6dl6togat6s

- nyilt nap

- ir6sbeli tdjdkoztaths

- szakv6lem6ny

A pedag6gust, a nevel6 6s oktat6 munk6t kdzvetleniil segit6 alkalmazottat,tovdbbiazt, aki
kdzremtikddik a gyermek feltigyelet6nek az ell6t6s6ban, hivat6s6n6l fogva harmadik
szem6lyekkel szemben titoktartisi kiitelezetts6g terheli a gyermekkel 6s csa16dj6val
kapcsolatos minden olyan tdnyt, adatoto inform6ci6t i11et6en, amelyr6l a gyermekkel a
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sziil6vel val6 kapcsolattart6s sor6n szerzett tudomdst. E kdtelezetts6g a foglalkoztatdsi
jogviszony megsztintet6se ut6n is hat6rid6 n6lktil fennmarad.
A titoktart6si k<itelezetts6g nem terjed ki a nevel6testtilet tagjainak egym6s kozti, a gyermek
fej l5d6s6vel risszeftigg6 megbeszdl6s6re.

X. A svermekek felszerel6sei 6s eszktizei

Az ovod|ba gyermekeiket tiszt6n, eg6szs6gesen 6s gondozottanhozzSkbe szi.ileik.
Az eredm6nyes nevel6/ fejlesztd tev6kenys6g 6rdek6ben az alitbbi felszerel6sek
sziiks6gesek:

a) V6lt6cipo a csoportszobai tart6zkod6shoz Q6l szellozo, megfelel6 l6btart6st biztosit6
l6bbeli, amely nem lehet papucs, zokni)

b) Udvari j6tsz6ruha 6s cipo
c) Testnevel6s foglalkoz6shoz (Tornazs6k tartalma'. kisfirik sot6tk6k rovidnadr6g, feh6r

p616, kisl6nyoknak piros rovidnadrdg, feh6r p6lo, feh6r zokni, feh6r talpri tornacipo)
d) Egy-ket v6lt6s als6nemri 6s idoj6r6snak megfelel6 v6lt6ruha.
e) A gyermekek ruh6ja 6s cipoje gyakran osszecser6lodhet, 6ppen ezertbrztonsdgerzetik

fokoz6sa, 6s a k6nnyebb felismer6s 6rdek6ben is k6rjiik jellel ell6tni ruhiikat 6s

cip6iket.
0 Az 6vodai iinnepek 6s egy6b rendezv6nyek alkalm6val a szi.ikseges nthinatrol a

szi.iloket id6ben ttlekoztatjuk (iinnepi 6ltozet: sdt6t alj, nadrhg feh6r bhiz, ing).
g) A speci6lis foglalkoztatds eszkrizeit az 6rintett sziilok az adott szakembenel

egyeztetik.
h) Az ebed ut6ni pihen6shez szi.iksdges pizsama, 6gynemri a gyermek jel6vel ell6tva.
i) A gyermekek gydgyszert, pdnzt, t{izgyrtjtui eszkdzdket, vrigti-szfird eszki)zdket,

mobiltelefont, okosilrdt ds egydb irtdkes tdrgyakut az fvoddba nem hozhatnak.
j) A sziil6k gyermekeik rdszere az :frn. ,,befogad6s-beszoktat6s" ideje alatt, szem6lyes

holmit, tirgyat behozhatnak, az 6v6nokkel trirldno egyeztet6s ut6n.
a) Kedvenc j6t6keszkoz, lvente az ovodapedag6gusok 6ltal, elore tervezett idopontokban

bemutat6sra behozhat6, de ha a jdtlkba is bevonjSk, akkor az ovodaij6t6keszkozokhoz
hasonl6an kezelendok (mindenki jirtszhat vele a nap folyam6n), megrong6l6d6suk
eset6n azonban az 6voda k6rfelel6ss6get 6s k6rt6ritdst nem v6llal. Az utcai
kozleked6shezhasznillt gyermek ker6kp6rokat, szbnk6, babakocsi stb. az 6vod6ban a
kijelolt helyen lehet t6rolni, orzdstiket az 6voda nem tudja biztositani, igy
megrong6l6d6suk, eltrin6siik eset6n az intezrnenyt kdrfelel6ss6g 6s k6rt6rit6s nem
terheli.
K6d iik, ho gy kertilj 6k az agresszivit6sra osztonzo j 6t6kok behozatalil.

XI. A wermekek 6tkeztet6se az 6vod6ban

A gyermekek 6tkez6s6nek megszervez6se az 6voda feladata. Az 6lelmiszerekb6l 6telmint6t
kdtelesek vagyunk 48 6rdn 6t megbrizni (NNK) kiv6tel: sziilet6snapi, n6vnapi kin6l6s,
kirandul6sok alkalm6val kieg6szitb tiz6rai, az egdsz csoport szdmdra vitamin p6t16s6ra
szolgSl6 plusz gyiimdlcs, zdlds6g.
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6vod6nkban a gyermekek haromszori 6tkez6sben r6szesiilnek, melyet - naponta gyiim6lccsel
6s zolds6ggel eg6szitiink ki.
Ovod6nk valamennyi csoportj6ban a gyerekek sztiks6gleteinek megfelel6en, biztositott egdsz
nap folyaddk (viz).

A t6rit6si diiak befizet6s6nek 6s visszafizet6s6nek rendie

A Sztil6 gyermeke rlszdre megrendeli az fitkezfls| mely szolgilltatds5rt 6tkez6si t6rit6si dijat
frzet. A t6rit6si dij m6rt6k6t az 6voda fenntart6ja kdlts6gvet6si 6venk6nt illlapitla meg. Az
esed6kes t6ritdsi dijr6l a sziil6ket t6j6koztatjuk.

A befizet6sek rendje

a) A befizet6sek napja el6re meghatdrozott napokon a gazdasilgi irod6ban tdrt6nik.
b) A havi t6rit6si dij dsszege a hivatalos munkanapok szi{ma alapjinkertil meg6llapit6sra.
c) A befizet6sr6l a gazdasdgingyintdzb szimlirt 6llit ki, amelyet al6ir6ssal l6t el.

ftkez6si is6nv leielent6se - az esetleges visszafizet6s rendie:

a) A gyermek t6volmarad6sanak bejelent6se nem vonja automatikusan maga :utin az
6tkez6s lemond6s6t is - 6tkez6s lemondisa a sziil6 ig6nye, bejelent6se alapjin
tdrtdnik.

b) Hi6nyz6s eset6n az fitkezdst ir6sban, a bej6ratoknil elhelyezett fiizetben, valamint
telefonon, illetve e-mail-en az ivodatitkilrrdll lehet lemondani minden nap 9:00-
6riig.
A hidnyzrfls utini 6vodfba 6rkez6st el6z6 nap 9 6riig kell az 6voda telefonsz6mdn
jelezni.

- Az ingyenes 6tkez6sben r6szesiil6knek 6s a t6rit6si dij fizetdknek is kdtelezfl a
hifnyzis els6 napjdn 9 6riig lemondani az 6tkez6st.
- A di6t6s 6tkez6sben r6szesiil6k a hi6nyz6s els6 napjdn 8.00-ig lemondani az
6tkez6st.

c) Be nem jelentett hi6nyz6s eset6n a sziil6 a t6rit6si dij visszafizet6s6re nem tarthat
ig6nvt.

I[tkez6si t{moqatds is6nvbev6tel6nek lehetds6se:

2015. szeptember 1-t6l 6tkez6s t6rit6si dij 100% kedvezm6nyben r6szesiilaz a g5rermek
- rendszeres gyermekv6delmi kedvezm6nyben r6szesiil,
- iinkorm6 ny zati hatir ozat alapj 6n
- tart6san beteg vagy fogyat6kos,
- csalidjfban tart6san beteg vagy fogyat6kos gyermeket nevelnekl
- csal6dj6ban h6rom vagy tiibb gyermeket nevelnekl
- csalidjiban 

^z 
egy f6re jut6 havi jdvedelem nem haladja meg a kdtelezd legkisebb

munkab6r szem6lyi jiivedelemad6val, munkav6llal6i, eg6szs6gbiztositisi 6s
nyugdijj6rul6kkal csiikkentett, azaz nett6 iisszeg6nek l30o/o-6fi.
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Minden esetben kiitelezd a ,,NYILATKOZAT A GYERMEXETXEZTETfS
NORMATIv rrnvEzMfNYfNpr IGfNYBEvf,rrIfuEz 6voDAI NEvELfs
ESETfN" c. nyomtatvfny kitdlt6se, melyet az 6vodapedag6gusoknak kell leadni.

Di6t6s 6tkez6s

Ig6nyl6s6nek m6dj a: l<izirfilag
- szakorvosi igazolis
- ,'NYILATKOZAT" kitiilt6se, ezzel egyiitt a gazdasdgi irodfn leadni.

Sziil6k 6ltal behozott 6lelmiszerek:

- 6vodai rendezv6nyeken, iinneps6geken behozott stitem6nyek, tortfk stb. eset6ben az

eredeti csomagol6son felismerhet6 szavatoss6gi id6t ellen6rizni kell, 6s csak akkor
fogyaszthat6, ha legal6bb 2 nap mflva j6r le a v6s6rolt ira szavatoss6ga.

- Tort6t 6s egy6b cukr6sz6rut a v6s6rl6s napjin lehet elfogadni a szdmlfun ellen6rzdtt
v6sarl6si id6pont igazolilsival Az fltvett dlelmiszert fogyaszt6sig htit6ben kell tarolni!
HACCP igazolils sztiksdges. (6telminta az 6voda konyh6j 6ban)

- Saj6t k6szit6sri siitem6nyeket,tortdt legyenek szfvesek NE hozzanak az 6vod6ba!

XU. A evermekek ioeai 6s kiiteless6sei

A syermek ioga

o a nevel6si- oktatdsi int6zm6nyben, biztons6gban 6s eg6szs6ges k6myezetben
neveljdk 6s oktass6k.

6vodai 6letrendj6t pihen6id6, szabadid6, testmozg6s bedpft6sdvel, 6tkezdsi
lehet6s6g biztosft6s6val, 6letkor6nak 6s fej letts6g6nek megfelel6en alakits6k ki.
szem6lyis6g6t 6s emberi m6lt6s6g6t 6s jogait tiszteletben kell tanani, 6s v6delmet
kell szdmrira biztositani, ftzikai,lelki er6szakkal szemben. A gyermek nem vethet6
al6 testi fenyit6snek

r k6pess6geinek, 6rdekl6d6s6nek, adotts6gainak megfelel6 nevel6sben, oktat6sban
r6szesiilj6n.

o adotts6grlnak megfelel6 megktildnbdztetett ell6t6sban r6szestilni, pedag6giai
szakszolgilathoz fordulni segits 6 g6rt.

. csal6dja anyagi helyzet(:t(51ftigg6en kedvezm6nyes 6tkez6sben r6szesiilj0n.
o rendszeres eg6szs6giigyi ell6t6sbanr6szesiiljdn.

A gyermek a szem6lyis6g jogainak gyakorl6s6val nem vesz6lyeztetheti saj6t 6s t6rsai,
valamint az 6voda alkalmazottainak eg6szs6g6t, testi 6ps6g6t.
Nem akadilyozhatja viselkeddsdvel a tiibbiek miivel6d6s6hez, fejl6d6s6hez vai6 jogft.
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A svermek kiiteless6se

Hdzirend

o rdszt vegyen a k<itelez6 6s v6lasztott foglalkoz6sokon,
. 6vja saj6t 6s t6rsai testi 6ps6g6t, eg6szs6g6t,
o megtartsa az 6voda helyis6gei 6s az 6vod6hoztartoz| teriiletek hasznhlati rendj6t,
o megorizze, illet6leg az ellirdsoknak megfelel6en kezelje az ovoddban haszn6lt

j6t6kokat, eszkdzdket, 6vja az 6voda l6tesitm6nyeit, eszk<izeit,
. az 6voda vezeloi, pedag6gusai, alkalmazoltai, 6vodat6rsai emberi mdlt6s6g6t 6s

j ogait tiszteletben tartsa.

A iutalmazds 6s fedd6s int6zked6seinek elvei 6s formfi

A jutalmaziis elve: gyermek motivrlci6j6nak elSsegit6se, dics6ret, megkiildnb<iztetett figyelem
alkalmazdsa.
A jutalmaz6s form6i:
- sz6beli dics6ret n6gyszemkdzt
- sz6beli dics6ret csoportt5rsak el6tt
- sz6beli dics6ret sztilo jelenl6t6ben

Az 6voddban alkalmazott nevel6 c6hi intdzked6sek szerepe is nagyon fontos, mert igy
tilt6dnak le a helytelen viselked6sform6k. Igyekezni kell a gyermeket az adott szitu6ci6b6l
kimenteni. A fedd6s n6ha elkeriilhetetlen, viszont csak akkor eredm6nyes, ha k<izvetleni.il a
nem kiv6natos magatart6s forma ut6n k<ivetkezik be, ezt mindig magyardzattal kell kis6mi,
ok-okozati osszefiigg6seket megl6ttatva.

Ennek form6i lehetnek:
- sz6belifigyelmeztet6s
- hathrozott tiltds
- leiiltet6s az 6vodapedag6gus mell6, azzal az utasit6ssal, hogy gondolja v6gig tett6t,

majd megbesz6l6s
- sztl<i jelenl6t6ben tdrt6nS elbesz6lgetds
- A gyermekek nem rdszesiilhetnek hStr6nyos megkiilcinboztetdsben, t6ltik 6telt, italt 6s

leveg6ztet6st nem vonunk meg, nem alkalmazunk megal6z6 btintetdst 6s testi
fenlt6st.

A dics6r6 6s fedd6 int6zked6sek elvei:
- k<ivetkezetess6g
- rendszeress6g
- minden gyermekn6l a szem6lyis6g6)tez illesztett legeredm6nyesebb fokon kell

alkalmazni
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XIII. A sziil6k ioeai 6s kiiteless6eei

A sziil6k iosa kiiliiniisen, hogy:

a) megismerje az 6voda pedag6giai programlSt,hdzirendj6t 6s SZMSZ-6| ti$lkoztatdst
kapjon az abban foglaltakrol,

b) gyermeke fejlod6s6rol, magaviselet6rol, rendszeresen rdszletes 6s 6rdemi ti\ekoztatist,
nevel6s6hez tan6csokat, segits6get kapjon,

c) gyermeke nevel6s6hezrglnybe vegye a pedag6giai szakszolghlatintdzmdnydt
d) kezdemdnyezze szijloi szervezet letrehozdsirt., ds annak munk6j6ban,

tov6bb6 a sziiloi k6pviselok megv6lasztdsdban, mint v6laszt6, 6s mint megvhlaszthatl
szem6ly r6szt vegyen,

e) ir6sbeli javaslat6t az ovodavezetoje, a nevel6testiilet, a szi.iloi szervezet,
6vodapedag6gus megvizsg6lja, 6s arra a megkeres6st6l sz6mitotttizenot napon beltil,
de legk6sobb a tizendtddik napot kdvet6 elso iildsen drdemi vfrlaszt kapjon,

0 az 6vodavezeto, vagy az ovodapedag6gus hozzdj6rul6s6val a nap b6rmely szakilban
r6szt vegyen a foglalkozisokon

g) az 6voda 6ltal meghathrozott felt6telek mellett vtiaszthat a nem kdtelez6
szolg6ltat6sok koziil,

h) a gyermekek nagyobb csoportj at (25%) 6rinto b6rmely k6rddsben titjekoztatits k6rhet
az 6vodavezetotol, az e kdrbe tartoz6 tigyek tSrgyal6sakor k6pviseloje tan6cskoz6si
joggal r6szt vehet a nevelotestiilet drtekezletein.

i) halmozottan h6tr6nyos helyzeti gyermek sztilojek6nt gyermeke Svodilba jilratisithoz
a gyermekek v6delm6rol 6s a gy6miigyi igazgatdsrol sz6l6 tdrv6nyben
meghatirozottak szerint - anyagi t6rnogat6st kapjon

j) szemdlyesen vagy k6pviseloi ritj6n - jogszabflyban meghat6rozottak szerint - rbszt
vegyen az 3rdekeit drinto dontdsek meghozatalitban,

k) a gyennekek adataink v6delm6t az oyoda koteles biztositani.

A sziil6 kiiteless6ge. hosv

a) gondoskodjon gyenneke 6rtelmi, testi, erzelmi 6s erkolcsi fejlodds6hez sztiks6ges
felt6telekrol 6s an6l, hogy gyermeke teljesitse koteless6geit, tov6bb6 megadjon ehhez
minden tole elv6rhat6 segits6get, egyiittmukridve az 6vodinal, figyelemmel kis6rje
gyermeke fejlod6sdt,

b) rendszeres kapcsolatot tartson a gyermek6vel foglalkoz6 6vodapedag6gusokkal,
c) h6rom 6ves kort6l biztositsa gyermeke 6vodai nevel6sben val6 reszvetel6t, tov6bb6 ot

6ves kort6l tankotelezetts6g6nek teljesit6s6t,
d) tiszteletben taftsa az 6voda pedagogusai, alkalmazottai emberi m6lt6s6g6t 6s jogait,

tiszteletet tanrisitson ir6ntuk.
e) elosegitse gyermek6nek a koz<iss6gbe valo beilleszkeddsdt, az 6voda rendjdnek, a

ko z 6 s s 6 gi 6l et m a gat a rthsi sz ab illyainak els aj ilitaths 6t,

0 megtegye a szi.iks6ges int6zked6seket gyermeke jogainak 6rv6nyesit6se 6rdek6ben,
g) gyermek6vel megjelenjen a nevel6si tan6csad6son, tov6bbibiztositsa gyermek6nek a

fejleszto foglalkoz6sokon val6 r6szv6tel6t, ha a gyermekdvel foglalkoz6
6vodapedag6gusok kezdem6nyez6s6re, a szakszolgilat er:.e javaslatot tesz. Ha az e
bekezd6s6ben foglalt kotelezetts6g6nek a sztlo nem tesz eleget, a teleptil6s jegyzoje,
ill. a korm6nyhivatal kdtelezi a sztilot kdtelezetts6g6nek betartdsdra.
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A szabilvozhat6 ioeok 6rv6nvesit6s6nek eliirfsrendie

Az intCzmilnyv ezet6 felel6s :

a) Az 6voda minden int6zm6nyegys6g6ben a gyermeki jogok 6rv6nyesiil6s6nek
ellenorzds66rt, j ogs6relem eset6n a megfelel6 int6zked6sek meghozatalircfi ,

A rendszeres eg6szs6giigyi feliigyelet 6s ellitis rendje
a) Az ovodSba jhr6 gyerekek int6zrn6nyen behili eg6szs6gi.igyi gondozds6t a fenntart6

6ltal kijelcilt orvos 6s vddono l6tja el.
b) A v6dono3 havi rendszeress6ggel, illetve sziiks6g 6s ig6ny szerint lltogatja az 6vodbt,

vezeti ez egdszse,gugyi torzskonyveket, tetvess6gi vizsg|latot v6,gez, figyelemrnel
kis6ri a v6doolt6sok megl6t6t.

Egy6b rendelkez6sek
a) A konyh6kban 6s mosd6helyis6gekben - eg6szs6gugyi szempontb6l - csak az 6voda

do I goz6i lart6 zko dhatnak !

b) Az ovoda 6piilet6ben 6s azon kiviil 5 m6ter t6vols6gban dohSnyozni tilos!

A Polgdri Ttirvdnyk<inyv egyes jogszab6lyi eloir6sait az ovoda dolgoz6ival szemben be
kell tartani v6lem6nynyilv6nit6s kozben (2013.6vi V. torv6ny):

- A szemelyhezfuzbdljogokat mindenki kdteles tiszteletben tartani. [(Ptk.75. g (1)]

- A szem6lyhez fiizldojogok v6delme kiterjed a j6hirndv vddelmdre is.[Ptk.78. g (1)]

- A szemelyhez fiizodo jogok megs6rt6s6t jelenti a m6s k6pm6sSval vagy
hangfelv6tel6vel kapcsolatos b6rmifele vissza6l6s. (sziilok 6ltal kezelt blogok,
facebook, egyes intemetes oldal tekintet6ben is)[ Ptk.80. g (1)]

- K6pm6s vagy hangfelv6tel nyilvdnoss6gra hozatalilhoz - a nyilv6nos kozszerepl6s
kiv6tel6vel - az 5rintett szem6ly hozzdjilrulilsa szi.iks6ges.

- A jogalkot6 fokozott jogv6delmet ad olyan szem6lyeknek, akikn6l ez az 6ltaluk
betoltott munkakdr koz6rdeku volta, 6s jelentos6ge folytdn indokolt. A Btinteto
trirv6nykonyv 12012. 6vi C. tv.l tafialmazza, akik kozfeladatot ell6to szem6lynek
min6stilnek. A pedagogus, valamint a nevelo 6s oktat6 munk6t kozvetleniil segfto
alkalmazott az 6vodai nevelomunka ellifiilsa sor6n a gyermekekkel dsszefiiggo
tev6kenysdg6vel kapcsolatban a bi.intetojogi v6delem szempontj6b6l krizfeladatot
ell6t6 szem6ly.
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Gy6li Tulip6n 6voda
2360 Gy6l, Tulip6n u.23.
Tel./Fax.: 291341-544
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I "TANUATwUEYT KESZULTSEG IDEJEN ALKALMAZANDO

HAZTRE ND IilE G E S ZfTE SR 6L
IDoSZAK Z 202012021. NEVELESI EV

Gy6li Tulipin 6voda

A ttid6gyullad6st okoz6 rij koronavirus (COVID-l9) terjed6s6nek megel6z6se 6rdek6ben az

Emberi Er6fon6s Miniszt6riuma, az Operatfv Tdrzs, a Beliigyminiszt6rium a Nemzeti
N6peg6szs6giigyi K6zponttal egytittmtik6dve dssze6llitotta a koznevel6si int6zm6nyek
szhmdra a202012021. neveldsi 6vre vonatkoz| irfiezkeddsi terv6t.

Jelen h6zirend kieg6szit6s annak m6dositdsig, vagy visszavon6s6ig marad drv6nyben, a m6dosit6s6ra a
j6rv6nyi.igyi helyzet alakul6s6t6l ftigg6en, a tOrvdnyi v6ltoz6sok, valamint a Nemzeti N6peg6szsdgiigyi
K0zpont ajdnlfisa,6s azifi|zmdnyi tapasztalatok figyelembev6tel6vel keriilhet sor.

A hinirend kieg6szit6sben foglaltak bevezet6s6r6l 6s alkalmazdsdr6l, betartdsitr6l az
intezmenyvezetb kdteles gondoskodni, az intezmenyvezeto feladata a megval6sit6st
ellen6rizni.

1. Az rNTEzMfNynr lArocarAsA, RENDEZvINyEK

1.1 Az 6voda int6zm6ny6t kizdr6lag eg6szs6ges, ttineteket nem mutat6 gyermek,
latogathatja. Az intdzmdny mrik0dtet6s6ben, nevel6si feladatokban csak eg6szs6ges 6s

tiinetmentes dolgoz6 vehet r6szt. Amennyiben a gyermek testh6m6rs6klete a 37,3oC-ot
el6ri, vagy meghaladja, vdgy az alilbbi tiineteket 6szlelik: szdraz kohog6s, orrfoly6s,
nehezlegzfls, h6ny6s, hasmen6s, b6rkitit6s, szemgyullad6s, fiilf6j6s, akkor a gyermek
6vod6ba nem hozhat6, 6s nem vehet6 be. Amennyiben a fenti ttinetek az ovoddban
jelentkeznek, a sztil6t halad6ktalanul 6rtesitjtik, 6s a gyermeket elktildnitjtik. Az 6rtesftdst
kdvet6en a sziil6 k6teles a gyermek66rt j0nni. Az 6voda betegs6get kdvet6en csak orvosi
i gazo I 6s sal l6to gathat6 :fijr a.

1.2 Az intezm6nnyel rijonnan jogviszonyt l6tesit6 gyermekek sztileinek nyilatkozatt6teli
kdtelezetts6ge van az 6voda fe16 arra vonatkoz6an, hogy a gyermek eg6szs6ges. Ezt az
6vodakezd6skor k6rj iik leadni (1 . s z. me I I d kl e t).

1.3 K6rjiik, a sztil6ket, hogy amennyiben gyermekiikn6l a koronavirus ti.ineteit 6szlelik, a
Nemzeti N6peg6szs6giigyi Kdzpont aktu6lis eljar6srendj e alapjdn gondoskodjanak orvosi
vizsgdLatitr6l. A sziil6 kdteles az 6vodtfi drtesiteni, ha a gyermek6n6l vagy annak
csal6dj6ban koronavirus gyanri- vagy igazolt fert6z6s van.

Az 6voda el6rhet6s6ge: 06 29 341 544-es - telefonsz6mon, vagy a tulipan.vezetoigikabel.hu
e-mail cimen.

1.4 Az 6ptiletbe, udvarra a sztil6k csak sz6jmaszkban l6phetnek be, vdd6eszkoz n6lktil
6rkez6 feln6ttet nem 6ll m6dunkban az intdzmdnyiinkbe beengedni! Egy gyermeket
lehet6leg egy sziil6 kis6rjen be az 6piiletbe. Nem javasolt 65 6v feletti hozzirtarbz6nak
hozni, vinni a gyermeket, ennek m6rlegel6se a sziil6 ddnt6se 6s felel6ss6ge. A folyamatos
fert6tlenitdsek biztosft6sa miatt a gyermekeket legk6s6bb 81 6r6ra kdtelesek behozni a
sztil6k az 6vodihal
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takarit6s (csoportszobdkban, az alft)zdkben ds egdb helysdgekben) elv6gz6s6re. A
fert6tlenit6 takarft6s sor6n kiemelt figyelmet forditunk arra, hogy akezzel gyakran 6rintett
feltiletek (ilyenek a padok, asztalok, szdkek, az ajt6-, ablakkilincsek, korldtok, villany- ds

egdb kapcsol1k, informatikai eszkozok, mosd1k csaptelepei, WC lehfizdk stb.) valamint a
padl6 ds a moshat6 falfeliiletek virusdl6 hat6sri szerrel fert6tlenitdsre keriiljenek. 

'

2,7 A takarit6st, fert6tlenit6st rigy szervezzik meg, hogy az a gyerrnekek eg6szs6gdt ne

vesz6lyeztesse.

2.8 Zirtterben a k6rokoz6k koncentrdci6janak csdkkent6se 6rdek6ben kiemelt figyelmet
fordftunk a folyamatos, rendszeres, fokozott irtenzitdsf term6szetes szell6ztet6sre, mely
vonatkozik minden zitrt tdrre, igy a folyos6kra, valamint az egyeb helyisdgekre is. A
helyis6gek ablak6t id6jar6s ftiggv6ny6ben lehet6s6g szerint nyitva tartjuk.

2.9 Az 6vod6ban hasznhlt jdtdkok, sporteszkdzdk, j6tsz6tdri eszkdzdk feliilet6t,
kilincseket, villanykapcsol6kat 6s az egydb gyakran hasznhlt feliileteket a rLap folyam6n
tdbb alkalommal rendszeresen fert6tlenitj tik.

2.10 A munkav6llal6k szdmirra a kdzfert6tlenit6s, k6zmos6s lehet6s6g6t biaositjuk, 6s

el6frjuk a rendszeres, napi tdbb alkalommal tdrt6n6 fert6tlenit6 k6zmos6st. A feln6ttek
rdsz5re a szoci6lis helyis6gekb en kizdr6lag papirtdrl6t alkalmazunk.

3. BrxnzrprBsRnvoNlrKozoszlnAlvor
3.1 Fokozottan iigyeliink az etkezes elok6szito- 6s az 6tkez6st biztosit6 helyis6gek
tisztasilgira, a rendszere s fertotl enit6 s6re.

3.2 Etkezds elott 6s ut6n kiemelt figyelmet forditunk a gyermekek alapos szappanos
k6zmos6s6ra, kdzfertotlenit6s6re.

3.3 Biztositjuk a gyermekek iital haszniit ed6nyek, evSeszkrizok, poharak, tdlcitk
megfelelS hat6sfokri fertotlenito mosogat6g6ppel vagy 3 finist fertotlenitdst biztosit6
mosogat6ssal az eszkoz<jk fertotlenit6sdt, es atiszta evoeszkozdk, poharak, t6ny6rok, talcdk
cseppferlozdstol v6dett tirollsdt, az evoeszkdzdk, t6ny6rok, poharak gyermekek 6ltali
tap o gatdsdnak elkertil 6 s 6t.

3.4 Az etkeztetest vegzb szemelyzet szttmdra virusolo hatdsri k6zfertotlenito foly6kony
szappant biztositunk, 6s annak rendszeres hasznitlatdra fokozott hangstilyt fektetiink.

4. GYERMEK HrANyzAsoK KEZELESE

4.1 Annak a gyermeknek az 6vodai hi|nyzdsdt, aki a virusfertozds szempontj6b6l
vesz6lyeztetett csoportba tartozik tart6s betegs6ge (pdlddul sz[v-druendszeri
megbetegeddsek, cukorbetegsdg, ldgzriszervi megbetegeddsek, rosszindulatri daganatos
megbetegeddsek, miij- ds vesebetegsdgek) vagy pdld6ul immunszupprim6lt 6llapota miatt,
err6l orvosi igazol6ssal rendelkezik, 6s azt bemutatja, esetleges hifinyzdsitt rgazolt
hi6nyz6snak tekintjiik. Igazolt hittnyzisnak tekintendo tovftbbl, ha a gyermek, a hat6s6gi
karant6nba keriil a reszere eloirt karantdn idoszak6ra.

4.2 A gyermek, a ttlolmaradilstlal kapcsolatos valamennyi szabiiy a neveldsi-oktatdsi
intdzmdnyek miikod,lsdrril ds a kdzneveldsi intdzmdnyek ndvhaszndlaldr\l sz6l6 2012012.

(VIII. 31.) EMMI rendeletben foglaltak szerint drv6nyes, azok betart6sa szerint sztiksdges
elj6rni.
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SzUror NYTLATKozAT

Alulirott, ..... (szi.i16lk6pvisel6 neve), mint . nevti

gyermek torv6nyes k6pvisel6je nyilatkozom, hogy a mai napon (kozdss6gbe

bocs6tds d6tuma), 6s az ezt megelozo 48 6rdban gyermekemn6l a kovetkez6

ttineteket nem 6szleltem:

. Ldz

. TorokfSj6s

. N6tha

. Kdhdg6s, neh6z16gz6s

. H6ny6s, hasmen6s

. Bdrkitit6s

. Szemgyullad6s

. Ftilfaj6s

D6tum:

sziil6
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JEGYZ6KONYV

A jegyz6kdnyv felv6tel helye: Gy6li Tuliprin 6voda, k0nyvtrir nevel6testtileti 6rtekezlet

Iddpont: 2020 08 28.

frtekezlet t6mija: Gy6Ii Tulipin Ovoda Hizirend m6dosftrflsinak megvitatisan
elfogadisa

Az ilrtekezletet vezeti: Tofalvin6 Szab6 Anik6 lntlzmdnyvezetb
Jegyzdkiinyv vezet6: Szondin6 Kun Violetta

T.SZ.A.: Kriszrinti a jelenlev6 nevel6testiilet tagjait. Ismerteti azertekezlet c61j6t: Gy61i
Tulipan 6voda Hinirendm6dosit6srinak megvitat6sa, elfogaddsa

Megdllapitja: a neveldtestiilet hathrozttkSpes. Igazoltanhifinyzik2 f6 Jelenlev6k a jelenl6ti
iven

T. Sz. A. Tdjdkoztatja a jelen lev6ket, hogy az futdolgozott Hrizirendet B;-F. Lili, K. Agnes
dolgoztrlk 6t. Lehet6s6g volt a m6dosftoltat iltolvasni, megismerni, a nevel6testtiletnek.
Megk6rdezi a jelen lev6ket, van-e hozzilfiznival6juk, van-e javaslatuk a Hhzirendhez?

Nem volt rijabb v61em6ny, hozzdsz6lils.

T.Sz:A.:

Tdilkoztatja a jelenlev6ket, hogy a jrirvrinytigyi helyzetre, pand6mi6ra tekintettel sztiks6ges a
Hrizirendet kieg6szfteni a higi6niai szabillyokkal, melynek betart6srira felhivta a figyelmet.
Meg6llapod6s sztlletett arr6l, hogy a naposi teend6ket hogyan tudjuk fenntartani. A reggeliz6s
rendjdben a vedekezes m6dj6t hogyan tudjuk megtartani. A csoportszob6ban a napkdzbeni
fert6tlenit6s idej6r6l 6s m6djrir6l ishatfuoztunk. A hasznhlt ev6eszk<iz<ik, t6ny6rok kivit6l6r6l
beszdlttink 6s dOntrittiink. A kriz6ps6 csoportban keriiljdn el6 a k6s, 6s kezdjenek el
gyakorolni vele az 6tkezdsn61. A m6sodik fog6sn61vi116t is kezdjtik haszndlni.

A gyermekeket j6 id6 eset6n, az udvaron fogadjuk. Mindl t6bb id6t a szabadban t<ilttink, a
testnevel6s foglalkoz6st is, amig lehet - kinn tartjuk. A reggelit is kint fogyasztjuk el. A sziil6
drtekezletet lehet6s6g szerint kint tartjuk a szabadban A maszk haszndlata kritelez6, 6s a
t6vols6gtart6s is.

A kisc;oportosok hilromnegyed 12-kor indulhatnak be az eb6del6sre. A tdbbi csoport k6t
r6szletben k6s6bb indul kb. 12 6rakor. Az ebddet legkor6bban 11.30. 6rakor lehet kivinni a
kiscsoportokba.

A kiscsoportokndl is osszuk k6tfel6 a csoportot 6s rigy kdsziiljtink kimenni az :udvalrra a
tumultus elkeriildse miatt.

Az elsti nap a sziil6vel ki kell tdltetni anyilatkozatot eg6szs6ges voltukr6l.

Ahdzirendpontjait 6tolvastuk 6s megbesz6ltiik, nyomtatott p6ldrlnyokat 6tvetttik.

A hrizirend viltoztatison esett 6t. Belekeriilt tdbb olyan pont, mely a vfrus miatt sztiks6gess6
vdlt. Ebb6l megbesz6l6sre keriilt a gyermekek megjelen6s6vel kapcsolatos szab6lyozds is,
hogy ne hordjanak tetov6l6st, sminket.



A beteg, kdhdgds, hasmen6ses gyermeket el kell kiildnfteni az orvosi szob6ba 6s a sziil6t
halad6ktalanul 6rtesiteni kell. A gyermek addig ott tartbzkodik a k6ztes, vagy a csoportos
dadusn6nivel, amig meg nem 6rkeznek 6rte. Ha 6vodapedag6gus kiildi haza a gyermeket,
akkor legal6bb hrirom ttinetmentes nap utiin orvosi igazolSssal tdrhet vissza az 6voddba, A
gyermek hazaaddsakor az 6vodavezetojettdjdkoztatru kell, aki drtesiti a hiiziorvost a gyermek
betegs69616l.

Testv6r gyermekek eset6ben, ha az egyik gyermeket a fent felsorolt ttinetekkel adja haza a

pedag6gus, akkor az 6voddbajrir6 testv6r gyermekek sem jarhatnak 6vod6ba.

Abban az esetben, ha valaki csal6di okok miatt nem jtin 6vod6ba, akkor azt a tixoll6t el6tt
legal6bb k6t nappalj elezni kdteles.

A hrirom napon trili, nem betegs6g miatti hifinyzdst kell az intdzmdnyvezet6 fel6 ir6sban
k6rv6nyezni.

A csoportszoba leveg6j6nek frissit6se, steriliz6l6sa, kezfertltlenit<ik, papirt6rl6k hasznillat
sztiks 6 ge s s 6 9616 I kaptunk titj lkoztatds.

A viz, villany takar6kos hasznilatar6l besz6ltiink. Ellen6rizztik, hogy a villanykapcsol6kn6l,
vizcsapokn6l a figyelmeztet|jelk6pek h6ka, bdka/ ki legyen ftiggesztve.

A virushelyzet miatt fokozott figyelem sztiks6ges, ha a gyermekek valamely ttinetet
produk6lnak. Csak eg6szs6ges gyermek jdhet az 6voddba. Beteg gyermeket ttinetek 6szlel6se
utin az orvosi szobitba azowral elkiildnitjtik, a sz:dil6t azorlrrl 6rtesitjtik. A gy6gyult
gyermeket hrirom nap tiinetmentess6g utrin lehet krizriss6gbe vinni!

Sziil6 igazolils legal6bb kdt nappal el6bb leadand6 a sziil<ik rdszdrll, ha nem betegs6g miatt
hirinyzik.. Hrirom napot igazolhatnak. Amennyiben hosszabb id6t szeretn6nek tdvol lenni az
irrtezmenyvezet6 asszonynak kell ir6sban jelezni. K6sziilt Gy61 telepiil6s6n minden
int6zm6nyre ndzve egysdges ,,A jfuvlnytigyi k6sztilts6g idej6n alkalmazand6 h6zirend
kieg6szit6s"

Szabdlyozza Mt, hogy a sztil6i 6rtekezletek csak a legsztiks6gesebb esetekben a jrirv6nytigyi
el6irdsok betart6sa mellett - id6jrirds ftiggv6ny6ben az udvaron - tarthat6k meg. Az
informdci6k, sziil<ik szitmixa val6 eljuttatds6ban els6sorban az intdzmenytink a csoportok 6ltal
kialakitott online 6s k0zdss6gi m6dia fehleteket hasznillja. Az 6gynemtit hetente sztiks6ges
cser6lni, a csoport szobit tdbbszdr kell fert6tleniteni, valamint az eszklzeit is. A k6szt6rl6sre
kiza$lag egyszer haszndlatos papirtdrl<it haszn:ilunk.

A naposs6g sor6n a gyermekek a lehet6 legkevesebb trlrgyal drintkezzenek, ezdrt az
ev6eszktiz<jket a csoportos dajkan6nik tehetik M asztaba. Lehet6s6g szerint a
nagycsoportosok saj6t maguk utrln vigy6k ki 6tkez6s utiin a trlnydrjukat.

Az elsti 6vodai napon a sztikiknek kdtelez<i lesz egy nyilatkozat kitdlt6se arra vonatkoz6an,
hogy az elmrilt 48 6riban gyermek6ndl az al6bbi ttinetek egyik6t sem tapasztalta: lin,
torokfiijds, nirtha, kdhtig6s, nehdzllgzds, h6ny6s, hasmends, brirkititds, szemgyullad6s,
ftilf6j6s.

T.Sz:A. Felhivta a dolgoz6k figyelmdt, hogyha 6szleljtik magunkon a ttineteket, azowral
kdtele s ek vagyunk thj 6ko ztatni a vezet6 s 6 get.



A megrendezdsre keriilti fogad66rrik 6s sztil6i drtekezletek alkalmilval a sziikik maszkot
kdtelesek viselni.

A n6ptrlnc 6s kertbar6tok fell6pds6nek lehet6s6g6t megvitattuk. A sz6kelyb6lon val6 fell6p6st
id6n nem v6llaljuk el.

A szobatisztasdgra nevelds fontossdgrira hfvta fel figyelmtinket Anik6. Igyekezztink minden
gyermekn6l ezt az 6l1apotot el6mi, megtartani.

Az 6szi tanulmilnyi kir6ndul6s lehet6sdge atangazdasdgba sajnos nem lehetsdges, ez6rt m6s
lehetris6get keresttink. Millenririsa park, vagy az erd6nk jritt sz6ba.

T<ibb hozzdsz6l6s hiinyihan az Intdzmdnyvezet6 megkdrdezi a jelenlev6ket, Elfogadjdk-e a
Hdzirendm6dosf tds6t?Jelezzdkkdzfeltartdssal!

A j.elenlevdk 100% elfogadta a hdzirend m6dositisat,2020.09. 01-t61.

Hatirozatszim : 2 12020.

T 6bb hozzdsz6l6s hi riny6ban az lntlzmdnyvezet6 az lrtekezletet b ezirta.

jegyz6k<inyv vezetb hitelesit6



JEIENIETI iV

K6sziilt: 2020 .08 .28. Gy61i Tulipan Ovoda nevekitesttileti 6rtekezlet6n

Helye: Gy61i Tulip6n 6voda nevel6testtileti szoba

T6ma: Gy6li Tuliprin 6voda Hinirendjdnek megvitatitsa, elfogadrlsa a nevel6testiilet 6ltal
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Szervezet neve: Gy6li Tuliprln Ovoda

K6sztilt: 2020.08.28.

Jelenlev6k: A nevel6testtilet tagf a. Hirinyz6 igazoltan2 fo, a nevel6testtilet hatrirozatk6pes.

Tdma: Gy6li Tuliprin 6voda Htr:kend m6dosit6srlnak e1fogad6saa2020.09. 01.-t6l

A Gyrili Tuliprln 6voda Neveldtestiileti 2t2020. szfmf Hatirozrta

A nevel6testiilet jelenlev6 tagiai 1007o-ban elfogadjrlk a Gyr[Ii Tulipin 6voda
lJilz;irendjdben foglaltakat, megval6sit6sdt tdmogatj rik 2020. 09. 0 1 . -t6l

Gyfl, 2020. augusztus 28.
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