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Valamennyi a BP18 Egyesített Óvoda
és tagóvodáival jogviszonyban
álló gyermek, gondviselője
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ikt.szám: 06/03/2021/BP18

Tárgy: Ügyeleti ellátás megszervezése

Tisztelt Szülő/ Gondviselő!
Kedves Intézményi Partnereink!
A köznevelési intézmények működését érintő egyes veszélyhelyzeti intézkedésekről szóló
17/2021(III.05.)EMMI határozatot a mai napon megjelent 111/2021. (III. 6.) Korm. rendelet
értelmében az EMMI a 18/2021. (III.06.) határozattal módosította.
Ennek értelmében a BP18 Egyesített Óvoda és tagóvodáiban 2021. 03. 09. (kedd) - 2021. 04.
06.(kedd) az óvoda zárva tartási időszaka alatt meg kell szervezni:
azon szülők/gondviselők gyermekei számára a
GYERMEKFELÜGYELETET
akik semmilyen formában nem tudják megoldani gyermekük otthoni felügyeletét, ellátását.
Az ügyeleti ellátásra való szolgáltatási jogosultság felmérése elsődlegesen online történik,
kérem a szülőket, hogy gyermekük/gyermekeik óvodai csoportjának online kommunikációs
csatornáin keresztül jelezzék amennyiben igényük van a szolgáltatás biztosítására (előzetes
felmérés), majd 2021. 03. 08. napján szülői nyilatkozataikat nyújtsák be a gyermekük ellátását
biztosító tagóvodában e-mailben vagy személyesen.
Elsősorban azoknak a gyermeknek az ellátását biztosítjuk:
•
•

ahol mindkét szülő dolgozik és a munkahelyük egyik szülő számára sem támogatja a
Home Office munkavégzést, ezért a gyermek napközbeni felügyelete nem megoldott, a
család rászorul a gyermekfelügyeletre;
a szülő/szülők a veszélyhelyzeti ellátásban dolgoznak.

A gyermekfelügyelettel kapcsolatos további tudnivalók:
a) Tekintettel arra, hogy a GYES/GYED ellátást igénybe vevő szülők otthonukban
tartózkodnak intézményi ellátást nem igénylő gyermekeikkel, óvodás korú gyermekeik
felügyeletét is kérem oldják meg ebben az időszakban otthonukban.
b) Az intézményeink nem fogadják azokat a gyermekeket, akik, vagy akiknek szülei, vagy
velük egy háztartásban élő hozzátartozójuk az elmúlt két hétben külföldön tartózkodott
és nem telt le a 14 nap karantén a hazaérkezéstől.
c) A lázas/ beteg gyermek, vagy akivel közös háztartásban beteg személy él, nem jelenhet
meg az ügyeleti ellátást biztosító óvodában.
d) Covid-19 betegséggel otthonában tartózkodó szülő gyermeke továbbra is közvetlen
kontaktnak minősül és nem veheti igénybe az ügyeleti ellátást.
d) Az ügyeleti ellátás és a gyermekek felügyeletének megszervezéséhez, szülői nyilatkozat
benyújtása szükséges, melyben a szülő/gondviselő jelzi, hogy az egészségügyi
veszélyhelyzet időszakában az óvoda zárva tartása alatt igényli gyermeke részére az
ellátás biztosítását.
e) Azon gyermekek részére, akik nem veszik igénybe az ügyeleti ellátást, de intézményi
étkeztetésre a rendelet értelmében jogosultak és étkeztetési igényüket leadták, 2021.
03.09. napjától elviteles formában biztosítjuk az étkezést.
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A szülői igények felmérését követően, a visszaküldött nyilatkozat alapján ügyeleti ellátást
igénylő családok gyermekeinek ellátását tudjuk megszervezni a gyermeket ellátó tagóvodában!
Az ügyeletet biztosító csoportok gyermeklétszáma max. 5 fő/csoport.
A szülő a kitöltött nyilatkozatot a gyermeke ellátását biztosító tagóvoda hivatalos e-mail
címére vagy személyesen juttassa el az adott intézménybe 2021. március 08. napján 9
óráig.
A szülő által benyújtott nyilatkozatra- a gyermeke ellátásának módjáról az ellátást biztosító
intézmény írásban visszajelzést küldd a szülő részére 2021.03.08.-án.
Hangsúlyozottan felhívom a szülők figyelmét arra, hogy csak nagyon fontos, indokolt
esetben tudjuk biztosítani gyermekeik részre az ügyeleti ellátást!
A jelenlegi vészhelyzeti intézkedések célja a személyes kontaktusok számának csökkentése, a
járvány megfékezése és mindannyiunk egészségének védelme. Ezért összhangban a fent
említett kormányrendelet 2.§- val, tisztelettel kérem Önöket, hogy a gyermekfelügyeletet csak
a legszükségesebb esetben vegyék igénybe!
Védjük gyermekeinket és egymást, előzzük meg a koronavírus elterjedését!

Budapest, 2021. 03. 06.

Kékesi Szilvia
Intézményvezető
BP18 Egyesített Óvoda
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Valamennyi a BP18 Egyesített Óvoda
és tagóvodáival jogviszonyban
álló gyermek, gondviselője
részére

ikt.szám: 06/03/2021/BP18

Tisztelt Szülő/ Gondviselő!
Kedves Intézményi Partnereink!
Kérem Önöket, hogy amennyiben szükségük van gyermekük ügyeleti ellátására az alábbi nyilatkozatot
kitölteni szíveskedjenek. Amennyiben gyermekük részére ügyeleti óvodai ellátást kérnek, az alábbi
nyilatkozatot kitöltve szíveskedjenek a BP18 Egyesített Óvoda Pitypang Tagóvoda vezetőjének címre
elektronikus úton – bp18@pitypangovoda.hu - vagy személyesen 2021.03.08.-án 9 óráig eljuttatni.
NYILATKOZAT
Alulírott: …………………………………….…………………………...
Gyermek neve: ………………………………………………………….
Születési ideje, helye: …………………………………………………..
Óvoda/csoport megnevezése: ……………………………………………
fent nevezett gyermek, törvényes képviselőjeként nyilatkozom, hogy a gyermekem részére 2021.
március 09. napjától a rendkívüli szünet idejére- gyermekfelügyelet és étkeztetés biztosítását igénybe
kívánom venni.
Ügyeleti igény indoklása, a kérelem oka:
a,
Mindkét szülő foglalkoztatása, csak a munkáltató által megjelölt helyszínen biztosított,- a
munkáltató egyik szülő esetében sem támogatja a Home Office munkavégzés biztosítását, a
családban a gyermekek napközbeni felügyelete, étkeztetése nem megoldott
b,
A szülő/gondviselő egészségügyi veszélyhelyzet elhárítását támogató munkakörben
dolgozik és a családban nincs más, aki a gyermek napközbeni felügyeletét biztosítaná:
1. egészségügyi dolgozó
2. gyógyszertári dolgozó
3. élelmiszerbolti dolgozó
4. rendvédelmi szervnél dolgozó
5. bármely hatóság dolgozója
6. közszolgálati/köztisztviselői dolgozó
7. egyéb …………………………………………………………………….
c,

Egyéb rendkívüli családi ok……………………………………………………………………

Alulírott törvényes képviselő kijelentem, hogy a gyermekem feletti szülői felügyeleti jogot gyakorló
másik törvényes képviselő egyetértésével tettem jelen nyilatkozatot.
Továbbá nyilatkozom, gyermekem egészséges, az elmúlt 14 napban fertőzött személlyel, valamint
fertőzött kontaktszeméllyel nem találkozott, valamint nem minősül kontaktszemélynek.

Budapest, 2021. március 08.
………………………………
törvényes képviselő

