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Sasadi Óvoda Törcsvár Utcai Óvoda telephely 

 

Kedves Szülők! 

Az elmúlt 1 hét tapasztalatai és a szülői vélemények alapján néhány változtatás történt a gyermekek 

érkezésével-távozásával kapcsolatos szabályokban. Köszönjük együttműködésüket, türelmüket, 

észrevételeiket, javaslataikat! 

Köszönjük, hogy megkönnyítik munkánkat azáltal is, hogy pótolták a gyermekek ruháiban az óvodai 

jeleket! Jónak tartjuk, hogy a gyermekeknek van hátizsákjuk, amibe bele tudjuk tenni ruhájukat, 

személyes tárgyaikat. 

Reggel 07.30-ig és délután 17 órától a gyermekek az ügyeletes csoportban vannak, kérjük, hogy ekkor 

csak a főbejáratot használják és csengetéssel jelezzék érkezésüket! 

Reggeli érkezés 07.30. után 

Az óvoda dolgozói átveszik a gyermekeket és bekísérik a csoportba: 
a., A főbejáraton keresztül jöhetnek be a PIROS, ZÖLD, SÁRGA és KÉK csoportos gyermekek.  
b., A hátsó bejáraton keresztül érkeznek a LILA és a NARANCSSÁRGA csoportos gyermekek  
 
A kiscsoportos szülők a befogadás időszakában bekísérhetik a gyermekeket (1 SZÜLŐ!) 
Kérjük, hogy a kiscsoportos öltözőjében legfeljebb 3 szülő tartózkodjon! 
 
Köszönjük, hogy szinte mindenki megérkezik 9 óráig és ezt követően a gyermekekkel való 

tevékenységekre fordíthatjuk figyelmünket! 

9 óra után már nem tudunk folyamatos ügyeletet biztosítani a bejáratnál, kérjük csengessenek és 

várják meg míg valaki ajtót nyit! 

Ebéd utáni hazamenetel: 

- Javasoljuk, hogy a  gyermekeket, az óvodai napirendhez, a tevékenységekhez igazítva az alább 

megjelölt időszakokban vigyék haza ebéd után, mert így nem zavarják meg a nyugodt étkezést, 

majd az azt követő csendes pihenőt: 

- Kis és középső csoport: 12.30 – 12.45 között (Kiscsoportos Szülők a befogadás időszakában 

még bemehetnek az öltözőbe) 

- Nagycsoport: 12.45-13.00 között. 

- A gyerekeket az óvoda dolgozói öltöztetik fel erre az időpontra (kivétel a kiscsoportosok, a 

befogadás időszakában). 

Az ebéd késése esetén, kérjük, hogy a szülők kint várakozzanak!  

Délutáni hazamenetel: 

Az erre a célra behozott hátizsákba bekészítjük a hazaküldendő holmikat (bepiszkolódott ruhák, rajzok, 

pénteken pizsama, minden alvós állat …) 

A délutáni pihenés/alvás és az uzsonna elfogyasztása után a csoportok a következő időpontokban 

érkeznek az udvarra: 



- kb. 15.00 órától: nagycsoportosok (KÉK és ZÖLD csoport) 

- kb. 15.30-tól: középső és kiscsoportosok (PIROS, LILA, SÁRGA és NARANCSSÁRGA   

                    csoport) 

Jó idő esetén ezektől az időpontoktól kezdve az udvarról bármikor elvihetők a gyermekek. 

Előfordulhat azonban, hogy egy-egy kisgyermek ettől eltérően, később érkezik ki az udvarra, hiszen az 

óvoda rugalmas napirendje és az óvodapedagógusok a gyermekek igényeit figyelembe vevő szemlélete 

lehetővé teszi ezt.  

Ha a megjelölt időpontoknál korábban szeretnének távozni az óvodából kérjük, hogy a csoportos 

óvodapedagógusokkal egyeztessenek! 

Rossz idő esetén a csoportszobákból a gyermekeket az óvodaépületből a következő módokon vihetik 

haza: 

1. az óvoda dolgozói felöltöztetik a gyermeket a Szülők által megjelölt időpontra, az ajtóhoz 

kísérik és átadják az ott várakozónak. Ehhez kérjük, hogy hétfőnként a NYILATKOZATTAL 

együtt adják le a mellékelt táblázatot, mely napokon melyik időpontban jönnek a gyermekért, 

hogy akkorra fel tudjuk öltöztetni.  Ebben az esetben a Szülő várakozási ideje várhatóan 

minimális. Szükség esetén a kitöltött táblázat módosítható. Ha a Szülő nem ér ide a megadott 

időben, a gyermek újra bekapcsolódhat a csoportszobában folyó játékba, tevékenységekbe. 

Amint a Szülő jelzi, hogy megérkezett, a gyermeket felöltöztetjük, és a bejárati ajtóhoz kísérjük. 

Ebben az esetben várakozási időre kell számítani, amíg a gyermek elkészül.  

Ha ezt a megoldást választják, kérjük vegyék figyelembe a következő javaslatunkat: 

- TÁVOZÁSI IDŐPONTOK ROSSZ IDŐ ESETÉN AZ ÉPÜLETBŐL: 

-15.00 – 15.10 (Kiscsoportban külön egyeztetést igényel, mivel a pihenőidő 15.00-kor 

ér véget. Kérjük egyeztessenek az óvodapedagógusokkal!) 

- 15.40 – 15.50  

- 16.20 – 16.30  

Ha ennél korábbi időpontban szeretnék hazavinni gyermeküket és azt szeretnék előre jelezni, kérjük 

egyeztessenek a csoport óvodapedagógusaival! 

2. Amennyiben nem kívánják, nem tudják előre jelezni, mikor szeretnék gyermeküket hazavinni 

az óvodából, akkor érkezéskor az óvoda dolgozói az ajtóból kapott jelzés alapján felöltöztetik 

a gyermeket és átadják a Szülőnek. Ebben az esetben mindenképpen számítsanak arra, hogy a 

bejáratnál várakozniuk kell.  

A távozáshoz minden csoportnak készítettünk a saját csoportszínéhez igazodó, névvel ellátott, laminált 

kártyát, melyet a szülők megkaptak, és amikor gyermekükért érkeznek, bemutatnak/átadnak az 

ajtóban ügyeletet ellátó dolgozónak – erre azért van szükség, mert a dolgozók nem feltétlenül 

ismernek minden gyermeket név szerint, illetve, ha sokan várakoznak kint, így könnyebb megjegyezni, 

kiket kell kikísérni.  

Ezt az eljárásmódot azért dolgoztuk ki, hogy a gyermekeknek és a szülőknek a lehető legkevesebbet 

kelljen várakozniuk. Figyelembe vettük az épület adottságait, és az óvodában dolgozók alap feladatait. 

Kérjük, legyenek tekintettel megnövekedett feladatainkra, és segítsék munkánkat! 

 

Köszönjük megértésüket és együttműködésüket! 

Az óvoda dolgozói 


