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GYERMEKEK FOGADÁSA ÉS KIADÁSA  

2020. SZEPTEMBER 14-TŐL 

Sasadi Óvoda székhely 

1. Érkezés 

- 7
30

-ig érkezés az első ajtón 

- 7
30

-9
00

-ig az első és hátsó ajtó használata érkezéskor 

o első ajtó:  

 Méhecske csoport gyermekei 

 Csiga csoport gyermekei 

 Mókus csoport gyermekei 

o hátsó ajtó 

 Teknőc csoport gyermekei 

 Süni csoport gyermekei 

 Maci csoport gyermekei 

 Katica csoport gyermekei 

Szülői segítségadás: 

- a gyermekek hátizsákkal érkezzenek, amiben benne van: 

o a váltó ruhájuk 

o zacskóban az alvókájuk 

o kulacsuk. 

- Kérjük, bíztassák a gyermekeiket, hogy önállóan jöjjenek be az oviba! 

- Kérjük, hogy búcsúzás után már ne integessenek, hanem igyekezzenek elhagyni az 

óvoda udvarát! 

- NYOMATÉKOSAN KÉRJÜK,  HOGY  9.00 ÓRÁIG ÉRKEZZENEK MEG A 

GYERMEKEK! 

A gyermekek fogadása az óvodában: 

- A beérkező gyermekeket önállóságuknak/életkoruknak/aznapi „kedvük”-nek 

megfelelően fel-, ill. bekísérik, vagy önállóan mehetnek fel/be a csoportokba, ahol 

a csoportos óvó nénik/dadus nénik várják őket. 

- A beszoktatós (és azt igénylő kiscsoportos) gyermekeket egy személy bekísérheti, 

de törekedjenek a mielőbbi távozásra! Amelyik kisgyermeknek nem okoz gondot 

és a szülő meg tudja vele beszélni őt is szívesen átvesszük az ajtóban. 

- 9
00

 órakor bezárjuk a bejárati ajtókat. 

- 9
00

-től csengessenek az első ajtón, és a kollégák átveszik gyermeküket. 

 

A gyermek érkezésének rögzítéséről az e-Menza felületen az óvodatitkárok 

gondoskodnak. 

 

2. Ebéd utáni távozás 

- A csoport szokásainak/napirendjének/aznapi ételszállításnak megfelelően 12
30

-13
00

 

között vihetik haza gyermekeiket. 

- Kérjük, várakozzanak a bejárat előtti úton, ahová a csoportos óvó nénik/dadus 

nénik kísérik majd ki a gyerekeket! 

- Hogyan tudják jelezni a pedagógus felé, hogy ebéd után elviszik a gyermeket: 
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o A nagyok reggel szóban jelezzék a csoportban! 

o A kisebbeknél kérjük, hogy kis cetlit ragasszanak a hátizsákra, vagy tegyék 

be a hátizsák külső zsebébe! 

o Ha reggel még nem így tervezték, de mégis hazaviszik ebéd után 

gyermeküket, kérjük, hogy telefonáljanak az irodába! 

 

3. Délutáni hazamenetel: 

Jó idő esetén: 

o A SZÜLŐK DÉLUTÁN SEM LÉPHETNEK BE AZ ÉPÜLETBE! 

(kiscsoportos sem) 

o Az óvónénik az udvari ruhában viszik ki a gyerekeket az udvarra, ebben 

mennek haza – kérjük, hogy az udvari ruha és a hazamenős ruha ugyanaz 

legyen! 

o A játékokat, rajzokat péntekenként hazaküldjük. 

 

Amikor a gyerekek a csoportszobában játszanak: 

o Várakozás a bejárat előtti úton, az óvoda dolgozója/dolgozói rendszeresen 

megnézik, hogy kiért jöttek, visszamennek a csoportokba, jelzik, hogy jöttek a 

gyermekért, ezután öltözködés, és kikísérjük őket a szülőkhöz. Előfordulhat 

várakozási idő, kérjük türelmüket és megértésüket! 

 

Egyéb információk: 

- Kérjük, jelezzék írásban (info@sasadiovi.ujbuda.hu email címre) a hosszabb (max. 

két hét) távollétet és indokolják, hogy miért kérik.  Mondják le az ebédet! 

- Testvérek esetében, ha különböző ajtón jönnének be, természetesen csak az egyik 

ajtót kell választaniuk. 

 

Szeretnénk ezt az időszakot praktikusan megoldani, a gyerekek életét kényelmesebbé, és 

biztonságosabbá tenni, ezért kérjük türelmüket, és együttműködésüket. 

 

Köszönjük segítségüket az óvoda dolgozóinak nevében!  

mailto:info@sasadiovi.ujbuda.hu

