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Tisztelt Hölgyem/ Uram, 

kedves Szülők, 

 
a hétvégén megjelent Kormányrendeletben rögzítettek alapján, módosításra kerültek az 

Emberi Erőforrások Minisztériuma által kiadott utasítások, melynek alapján az óvodai és iskolai 

– 1-8-ig évfolyamig – gyermekfelügyelet megszervezhető. 

 
Azok a szülők, akik a gyermekeik részére igénybe veszik a felügyeletet, legyenek szívesek 

kitölteni a mellékletben található kérvényt, és küldjék el legkésőbb 15:00 óráig az ügyviteli 

referens (judit.vaczi@audischule.hu) részére, valamint tegyék másolatba az illetékes 

osztályfőnököt.  

 
Később beérkező kérvényeket két nappal később tudjuk figyelembe venni. 

A jelentkezés a Húsvéti szünet kezdetéig érvényes. 

 
A felügyelet csak abszolút vészhelyzet esetén vehető igénybe. A gyermekek az intézményben 

csak felügyelve lesznek és részt kell venniük önállóan a digitálisan szervezett oktatásban. 

Laptopok rendelkezésre állnak az intézményben. 

 
Az orrot és szájat eltakaró maszk viselése egész nap, mind az épületben, mind a szünetben 

kötelezö.  

 
Az évfolyamonként elválasztott felügyeletet (ahogy eddig a jelenléti oktatás során 

vírusmegelőzési szempontból alkalmaztuk) nem tudjuk biztosítani, a rendelkezésre álló  

pedagógusok kapacitáshiánya miatt. 

 
A felügyelet kedden, azaz 2021.03.09-én kezdődik és naponta 8:00 -től 16:30 -ig tart. 

Az ellátás a felügyeletre jelentkezett gyermekek részére biztosított. 

 
Az 5-8. évfolyamos diákok szüleit mindenekelőtt arra kérjük, hogy amennyiben lehetséges ne 

vegyék igénybe a felügyelet lehetőségét, hogy ezáltal is csökkentsük a személyes 

kapcsolatokat az iskola közösségének védelme érdekében. 

 

Jelen helyzetben a kormányrendelet értelmében csak azok a kérelmek kerülnek elfogadásra, 

amelyben mindkét szülőmunkavégzés, vagy a védekezésben történő részvétel miatt igényli az 

ügyelet biztosítását. 
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Az óvoda számára a következő szabályok betartása érvényes: 

 Nyitvatartás 8 – 16:30-ig 

 nincs kötelező maszkviselet 

 a felügyeletre jelentkezés ugyanúgy a csatolt nyomtatvány kitöltésével lehetséges 

 a gyermekek külön csoportokban való ellátása nem garantálható, vagyis csak egy 
felügyeleti csoport működik 

 a digitális gondozás folytatódik a továbbiakban is. 
 

 
Mindenki számára érvényes: kérjük csak teljesen egészséges gyermeket küldjenek a 

felügyeletre. A megfázásos tüneteket vagy a koronavírus lehetséges fertőzésének jeleit 

mutató gyermekeket azonnal hazaküldjük, és csak orvosi igazolással térhetnek vissza és 

vehetik igénybe a felügyeletet. 

 

 
Köszönöm a megértésüket és támogatásukat. 

  

Üdvözlettel 

 

 

 


