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Kedves Szülők! 
 

 

A 215/2020. (V. 20.) Korm. rendelete az óvodák és bölcsődék újranyitásáról alapján az 

Egyesített Óvoda intézménye az országos veszélyhelyzet idejére alkotta meg speciális 

házirendjét. 

A veszélyhelyzet alatt, ahhoz, hogy a tömeges megbetegedést okozó humánjárvány 

ellen védekezni tudjunk mindenki egészségének megóvása érdekében a házirendet 

speciális szabályokkal egészítettük ki, melyeket ez a dokumentum tartalmaz. Be kell 

közösen tartanunk a Nemzeti Népegészségügyi Központ által a koronavírus járvánnyal 

kapcsolatban kiadott óvodai ügyelettel kapcsolatos járványügyi szabályokat, melyekről 

bővebben itt olvashatnak: https://www.nnk.gov.hu/index.php/koronavirus-

tajekoztato/644-tajekoztatas-a-kotelezo-bolcsodei-es-ovodai-ugyelettel-kapcsolatos-

jarvanyugyi-szabalyokrol 

 

Az óvoda nyugodt, derűs, szeretetteljes légkörben várja az ügyeletet igénybe vevő 

gyermekeket. Ahhoz, hogy gyermekeink nyugalmát, biztonságát, fejlődését az óvoda 

megfelelő módon biztosítani tudja, kérjük Önöket, hogy az alábbiakban részletezett 

házirendre vonatkozó speciális szabályokat szíveskedjenek megismerni, és a benne 

foglaltakat betartani! 

A házirendben meghatározásra kerülő szabályok, a veszélyhelyzet teljes időtartama 

alatt érvényesek.  

 

Hatálya kiterjed az óvodával jogviszonyban álló alkalmazottakra, gyermekekre, 

szülőkre.  

 

Kérjük a tájékoztatóban foglaltak maradéktalan betartását, a felelősségteljes 

együttműködést. Kiemelten fontos az információk megosztása, a gyors 

helyzetfelismerés és reagálás, a korrekt kétoldalú tájékoztatás. Kérjük, ezen 

szempontok kiemelt kezelését. 

   

A Házirend jogforrás, melynek megsértése jogsértés. Kérjük ennek tudomásul 

vételét! 
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1. Általános tudnivalók 

 
Az óvoda neve:               Budapest Főváros XIII. kerületi Önkormányzat Egyesített Óvoda                  

Címe:                              1134 Budapest, Angyalföldi út 1. 

Telefon:                          06 1 340 2988 

Email: egyesitettovoda@ovoda.bp13.hu 

Az óvoda fenntartója:   Budapest Főv. XIII. kerületi Önkormányzat 

Intézményvezető:       Erdélyi Nóra 

Tagintézményeink: 

 

 Tagintézmény neve Telephelye/email elérhetősége Férőhely 
Csop. 

száma 
Tagóvoda vezetője 

1. 
Egyesített Óvoda 

 Angyalkert Törzsóvodája 

1134 Bp. Angyalföldi út 1. 

angyalkert@ovoda.bp13.hu 

 

129 fő 5 Terkovics Ildikó 

2. 
Egyesített Óvoda 

Meséskert Tagóvodája 

1134 Bp. Kassák Lajos u. 17. 

meseskert@ovoda.bp13.hu 

 

400 fő 16 Czvetnics Rita 

3. 
Egyesített Óvoda 

Hétszín Tagóvodája 

1133 Bp. Gogol u. 32. 

hetszin@ovoda.bp13.hu 

 

107 fő  4 Szászhalmi Edit 

4. 
Egyesített Óvoda 

Napsugár Tagóvodája 

1133 Bp. Thurzó u. 6-8. 

napsugar@ovoda.bp13.hu 

 

133 fő 5 Molnár Tünde 

5. 
Egyesített Óvoda 

Zöld Ág Tagóvodája 

1133 Bp. Kárpát u. 25–27. 

zoldag@ovoda.bp13.hu 

 

236 fő 8 Kavalecz Angéla 

6. 
 Egyesített Óvoda  

Varázskarika Tagóvodája 

1138 Bp. Karikás F.u.12. 

varazskarika@ovoda.bp13.hu 

 

257 fő 10 Galuszkáné Orbán Ágnes 

7. 
Egyesített Óvoda 

Mese Tagóvodája 

1139 Bp. Esküvő köz 4. 

mese@ovoda.bp13.hu 

 

176 fő 7 Kantuly Miklósné 

8. 
Egyesített Óvoda 

Napraforgó Tagóvodája 

1135 Bp. Petneházy u. 69–71. 

napraforgo@ovoda.bp13.hu 

 

158 fő 6 Nagy Róbertné 

9. 
Egyesített Óvoda 

Csicsergő Tagóvodája 

1131 Bp. Gyöngyösi u. 67–71. 

csicsergo@ovoda.bp13.hu 

 

188 fő 8 Koltainé Balogh Katalin 

10. 
Egyesített Óvoda  

Pöttyös Tagóvodája 

1131 Bp. Jász u. 145. 

pottyos@ovoda.bp13.hu 

 

120 fő 4 Osváth Viktória 

11. 
Egyesített Óvoda 

Gyöngyszem Tagóvodája 

1138 Bp. Gyöngyösi sétány 5. 

gyongyszem@ovoda.bp13.hu 

 

276 fő 10 Farkas Irén 

12. 
Egyesített Óvoda  

Csupa-Csoda Tagóvodája 

1133 Bp. Hegedűs Gy. u. 123–125 

csupa-csoda@ovoda.bp13.hu 

. 

196 fő 7 Molnár Gabriella 

13. 
Egyesített Óvoda 

Gyermekkert Tagóvodája 

1134 Bp. Tüzér u. 62. 

gyermekkert@ovoda.bp13.hu 
250 fő  10 Szekeres Erika 

14. 
Egyesített Óvoda Vizafogó 

Tagóvodája 

1138 Bp. Vizafogó sétány 4. 

vizafogo@ovoda.bp13.hu 
208 fő 8 Mátraháziné Sebők Tímea 
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15. 
Egyesített Óvoda  

Futár Tagóvodája 

1131 Bp. Futár u. 23–25. 

futar@ovoda.bp13.hu 

 

208 fő 8 Freudné Bánlaki Ildikó                 

16. 
Egyesített Óvoda 

Madarász V. Tagóvodája 

1131 Bp. Madarász Viktor u. 3. 

madarasz@ovoda.bp13.hu 

 

211 fő 8 Juráncsik Tünde 

17. 
Egyesített Óvoda 

Ákombákom Tagóvodája 

1133 Bp. Visegrádi köz 4. 

akombakom@ovoda.bp13.hu 

 

84 fő 3 Daruka Ilona 

18. 
Egyesített Óvoda Pitypang 

Tagóvodája 

1139 Bp. Országbíró utca 10. 

pitypang@ovoda.bp13.hu 

 

432 fő 15 Bákány Brigitta 

   3769 fő 142  

 

 

 

1.  Óvodába érkezés és távozás  

 
A szülők óvodába való belépését a minimálisra csökkentjük, a gyermekeket 

munkatársaink veszik át az óvoda aulájában, előterében vagy ajtajában hogy a 

megbetegedés kockázatát és a járvány esetleges megjelenését mérsékeljük, megelőzzük. 

Az esetleges sorbaálláshoz a biztonságos távolságot padlómatrica segíti, azonban az óvoda 

előtt is kerüljék a csoportosulást, fegyelmezett magatartással, kellő távolságtartással 

legyenek egymástól (legalább 2m). A gyermekek átadása délután is az óvoda aulájában, 

előterében történik. Már az óvodához érkezéskor kérjük, hogy a felnőttek védőmaszkot 

viseljenek az óvoda kerítéskapuján belépve, illetve amíg azt el nem hagyják. 

 

 

2. Védő – óvó előírások 
 

- A gyermekek egy felnőtt kíséretével érkezhetnek az óvodába, illetve távozhatnak 

onnan. A gyermekekért 65 év feletti felnőtt nem mehet. 

 

- Az aulába, előtérbe belépve a kihelyezett fertőtlenítő lábtörlő használata kötelező. 

 

- Játékos, szemléltető roll-up segíti a gyermekek tájékozódását személyi higiéniájukkal 

kapcsolatban a biztonságos és preventív egészségügyi szabályokról, szokásokról. 

 

- Minden reggel lézeres lázmérővel ellenőrizzük a testhőmérsékletüket.  

 

- Otthonról egy alvóka hozható be, amit alkoholos fertőtlenítővel lekezelünk. 

 

- Kérjük, hogy biztosítsanak gyermekük számára saját ivókulacsot, amit minden 

délután haza adunk fertőtlenítés céljából. 

 

- Az óvodában megbetegedő, lázas gyermeket elkülönítjük és a szülőnek az 

értesítéstől számított legrövidebb időn belül haza kell vinnie, legkorábban a lázas 

állapot utáni jelzéstől számított két hét múlva jöhet ismét közösségbe. Az 

óvodapedagógusnak a szülő megérkezéséig gondoskodnia kell a gyermek 

elkülönítéséről, lázának csillapításáról, ha szükséges, orvosi ellátásáról. 
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- Kérjük a szülőket, hogy több olyan aktuális telefonszámot adjanak meg 

jelentkezésükkor, amin hamar elérhetőek szükség esetén.  

 

- Lábadozó, gyógyszeres kezelés alatt álló gyermek az óvodát teljes gyógyulásig nem 

látogathatja. Intézményünkben gyógyszert vagy egyéb készítményt nem szedhetnek a 

gyerekek. A gyermekeknek gyógyszert, egyéb gyógyszertári készítményt az 

óvodapedagógusok csak akkor adhatnak be, ha a gyermek speciális ellátásra szorul (pl. 

asztma, allergia, cukorbetegség, lázgörcs hajlam) és ezt írásban kérik, valamint 

szakorvosi igazolással igazolják. Ebben az esetben kizárólag címkével ellátott 

gyógyszert veszünk át, melyen szerepelnie kell a gyermek nevének, az adagolási 

útmutatónak, a dátumnak és a szülő aláírásának. 

 

- Amennyiben a családban a koronavírus megbetegedés gyanúja felmerül, illetve 

igazolódik, akkor azonnali jelzés szükséges az óvoda felé. Ebben az esetben a 

gyermek nem látogathatja az intézményt két hétig (14 nap). Gyógyulásáról orvosi 

igazolás szükséges, melyet elektronikus úton is elfogadunk.  

 

- Egyéb fertőző betegség esetén az óvodát szintén azonnal értesíteni szükséges, mivel 

a további megbetegedések elkerülése érdekében fokozott figyelmet kell fordítanunk a 

fertőtlenítésre, tisztaságra. 

 

- A gyermekek ruházata az óvodában: 

 

- Kérjük, hogy gyermekük részére minden nap biztosítsanak tiszta ruházatot, 

melyet egy külön erre a célra biztosított „ruhazsákban” adjanak át reggel 

érkezéskor munkatársunknak. 

- a gyermek ruházatát jellemezze praktikusság, kényelem, tisztaság, figyelembe 

véve az időjárás változásait 

- szükséges tartalék ruha 

- legyen az óvodásnak váltócipője (a papucs balesetveszélyes, használata tilos!)  

- Ágyneműt az óvoda biztosít gyermekük számára. 
 

 

 

5. A szülőket terhelő fizetési kötelezettségek 
 

Térítési díjat kell fizetni az étkezésért. 

2015. évi LXIII. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi 

XXXI. törvénynek az ingyenes bölcsődei és óvodai gyermekétkeztetés kiterjesztése 

érdekében történő módosítása alapján 2015. szeptember 1-jétől 100% étkezési 

kedvezményben részesül: 

- Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek 

- Három- vagy többgyermekes családok 

- Tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek, vagy olyan családban él, amelyben 

tartósan beteg, vagy fogyatékos gyermeket nevelnek 

- Gyámhatóság által elrendelt nevelésbe vett gyermek 

- Szülői nyilatkozat szerint 1 főre jutó jövedelem alapján  
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6. Záró rendelkezések 
 

Készítette:    Erdélyi Nóra intézményvezető…………………………….   

Jóváhagyta:          Budapest Főváros XIII. ker. Önkormányzat  

Érvényesség:        A fenntartó jóváhagyásától visszavonásig. 

  

Budapest, 2020. május 20. 

 

                                                                                                                                                               

Erdélyi Nóra 

                                                                                                         intézményvezető 
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1. számú melléklet 

 
NYILATKOZAT 

Házi Gyermekorvosok Egyesülete javaslata alapján 

 

Alulírott szülő, ………………………………………………………………….nevű gyermek törvényes 

képviselője nyilatkozom, hogy a mai napon ill. az ezt megelőző 48 órában gyermekemnél a következő tüneteket 

nem észleltem. 

*láz 

*torokfájás 

*nátha  

*köhögés, nehézlégzés 

*hányás, hasmenés 

*bőrkiütés 

*szemgyulladás 

*fülfájás 

 

Igazolom elmúlt 14 napban családunk bármelyik tagja nem tartózkodott külföldön, tudomásom szerint nem állt 

kapcsolatban igazolt koronavírus fertőzöttel és a koronavírus fertőzés tüneteit nem észlelte magán. 

 

A házirendet megismertem és az abban foglaltakat tudomásul vettem. 

 

 

Budapest, 2020………………………………………. 

 

 

                                     

…………………………………………… 

          szülő aláírása 
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