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REGGEL 

6.00 – 7.30 óra között érkezők: 

A hátsó kapun és az udvaron át érkezzenek és a földszinti csoportba adják be 

gyermeküket a terasz ajtón keresztül az ügyeletes óvodapedagógusnak. (hétfőn, 

kedden, szerdán, pénteken: a szemben állva bal oldali Vörösbegy csoportba, 

csütörtökön: a szemben állva jobb oldali Veréb csoportba). 

7.30 – 9.00 óra között érkezők: 

 Kékcinke csoportos gyermekeket az érkezés sorrendjében a felső bejáratnál lévő 

ügyeletes személy veszi át és kíséri az óvodapedagógusához.  

A beszoktatós Rigó csoportos gyermekeket 1 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. 

Veréb és Vörösbegy csoportos gyermekeket az alsó kapu felől az udvaron át 

hozzák és csoportjuk terasz ajtajában adják át a csoport óvodapedagógusának. 

9.00 után érkezők: 

A felső bejáratnál csengetés után várják meg, míg munkatársunk ajtót nyit, átveszi 

a gyermeket és a csoportjába kíséri. 

 

DÉLUTÁN: 

15.15-ig érkezők: 

A felső bejáratnál csengetés után várják meg, míg munkatársunk ajtót nyit, 

megkérdezi kiért jöttek, majd a gyermeket a csoportjából az ajtóhoz kíséri. 

15.15 után érkezők:  

(Ebben az esetben nekünk nagy segítség, ha csak 15.30 után jönnek a gyermekekért) 

Jó idő esetén: A hátsó kapubejáratnál megvárják, míg gyermeküket 

munkatársunk a kapuhoz kíséri. 

Rossz idő esetén: Kékcinke és Rigó csoportos gyermekek szülei a felső 

bejáratnál, a Veréb és Vörösbegy csoportos gyermekek szülei az alsó kapun át 

a csoport teraszának ajtajánál jelzik érkezésüket és megvárják, míg gyermeküket 

munkatársunk az ajtóhoz kíséri. 

 

A GYERMEKEK SAJÁT HOLMIJÁVAL KAPCSOLATOS KÉRÉSEINK!!!!! 

A gyermek benti cipője és egy teljes váltás ruhája (bugyi, zokni, nadrág, póló, pulóver) 

zacskóban legyen elhelyezve a csoportjának öltözőjében a jelénél, a megszokott helyen. 

(lehetőleg már 11-én, pénteken, de szükség esetén hétfőn berakjuk) 

A gyermek a kinti ruhájában érkezik és hátizsákban minden nap hozza a benti ruháját (nadrág, 

póló) valamint a vízzel!!! töltött kulacsát. Ezt naponta haza is adjuk ellenőrzésre, mosásra. 



A gyermek „alvókáját” külön zacskóban hétfőn átvesszük, és csak pénteken adjuk haza 

fertőtlenítésre.  

Sajnáljuk a kialakult helyzetet, de szeretnénk minden tőlünk telhetőt megtenni a gyermekek és 

felnőttek egészsége érdekében.  

Köszönjük segítő együttműködésüket! 

Tesz-Vesz Óvoda dolgozói 

                                                                                                                Pauer Magdolna 

óvodavezető helyettes 


