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Törvényi háttér







Magyarország Alaptörvénye
2012.évi I. törvény a munka törvénykönyvéről
40/2020. ( III.11.)Kormányrendelet
45/2020. (III.14.) Kormányrendelet
OH által kibocsájtott módszertani levelek
KAPI rendelkezései

Bevezetés
Magyarország Kormánya 2020. március 11-én a COVID-19 vírus terjedésének
következményeként Magyarország területére vészhelyzetet hirdetett, ezzel egyidőben
különleges jogrendet vezetett be.
Március 14-én megjelent rendelkezései értelmében az óvodákban, bölcsődékben rendkívüli
szünet rendelhető el. A rendkívüli szünetnél figyelembe kell venni a szülői igényeket.
Mindezek figyelembe vételével más rendelkezésig óvodai ügyeletet szükséges biztosítani.
Intézményünkben óvodai ügyelet és étkezés biztosítását a szülők nem igényelték.
Az Oktatási Hivatal módszertani ajánlásban fogalmazta meg az óvodák számára, hogy
„Az óvodapedagógusok a szülők számára, a gyermek személyiségét, érdeklődését és egyéni
képességeitismerve, ajánljanak olyan játékos tevékenységformákat, élményszerzési
lehetéségeket, amelyeket aszülők gyermekükkel együtt otthonaikban is megvalósíthatnak.”
Kérik, hogy „Az infokommunikációs eszközök használatával online nyújtsanak segítséget,
támogatást a szülők részére.” – az óvodák.
Óvodánkban megvalósuló online ovi működés elemei a zárt Facebook csoportokban:










Naprakész, fontos, óvoda egészét érintő vezetői tájékoztatás.
Online vezetői fogadóóra felajánlása privátban heti két alkalommal.
Az óvodavezető megosztotta a vírussal, kézmosással kapcsolatos tudnivalókat
felnőtteknek és gyerekeknek, gyereknyelven illetve tájékoztatta /folyamatosan
tájékoztatja a szülőket, dolgozókat a fennálló helyzetről.
A keretterv alapján heti, napi tartalmakat terveznek, ajánlanak az óvodapedagógusok
csoportonként. Preferáljuk az egészségneveléssel, családdal kapcsolatos téma
választásokat. Nem leterhelve a gyermekeket!
Online óvodapedagógus fogadóóra felajánlása privátban munkanapokon, kora délutáni
időszakban, differenciált, személyre szabott pedagógiai segítségnyújtás, ajánlások
érdekében.
A nagyobb, elsősorban az iskolába készülő nagycsoportosok számára iskolaelőkészítő
feldatok adása.
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CÉLOK:
•
•

•
•

•
•

A felelős, szabálykövető alkalmazotti, szülői - állampolgári és gyermeki
magatartás motiválása, támogatása.
A teljes óvodai közösség összekovácsolása a folyamatos kapcsolattartás,
együttműködés által az országos, a városi és az óvodai szintű közös célok
érdekében.
A családok informálása, pedagógiai segítése, támogatása a válsághelyzetben, a
családi életrend tiszteletben tartásával.
Az óvodások megszokott életrendjének más, kényszerű körülmények közé
helyezve megtalálni a módját annak, hogy a gyermekeknek izgalmas, motiváló
hatású élményekhez jussanak, tovább fejlődjön személyiségük, bővüljenek
ismereteik.
Készségek, képességek, kompetenciák fejlesztése - új elemént az IKT
kompetenciák.
Az óvodapedagógusok számára kihívást jelentő feladatban való helytállással
sikerélményhez juttatás, személyes szakmai fejlődés, kiemelten a
kommunikációs képességek és az IKT, digitális kompetenciák terén.

FELADATOK
I. Kommunikáció a nevelőtestülettel, tájékoztatás
•
•
•
•

Kötelező elérhetőség és visszajelzési kötelezettség a zárt nevelőtestületi és
munkatársi Facebook csoportban, valamint e-mailben és telefonon.
Az online óvodai működéssel kapcsolatos OH ajánlás továbbítása az
óvodapedagógusoknak emailben.
Egyeztetés, ötletelés a nevelőtestülettel a zárt nevelőtestületi Facebook
csoportban.
Feladat kiadása, az elkészült online óvodai pedagógiai működés projektjének
megküldése emailben az óvodapedagógusoknak.

Felelős: óvodavezető
II. Kommunikáció a szülőkkel, tájékoztatás a csoportonkénti zárt Facebook
csoportokban
•

•

•
•

Aktuális, naprakész tájékoztatás az óvodákat, óvoda egészét érintő hivatalos,
hatóságok, a KAPI, a fenntartó által elrendelt információkról, felelős
állampolgári magatartásról.
• „Maradj otthon!” felhívás közzététele.
• Tájékoztatás a Koronavírusról felnőtteknek plakáton, gyerekeknek,
gyereknyelven játékos videón.
• A helyes kézmosás rajzos és kézmosóversike szöveges közzététele
gyerekeknek.
Szülők tájékoztatása az online óvodai működésről, kitűzött célokról,
feladatokról.
Online privát heti vezetői fogadóóra felajánlása messengeren.

Felelős: óvodavezető
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III. Az online óvodai élet programjának bevezetése
Mivel erre a helyzetre, óvodák vonatkozásában egyelőre nincsen központi szabályozás, csak
ajánlás, hallgassunk a józan eszünkre, belátásunkra, empátiánkra, szakmai felkészültségünkre.

















Gondoljuk át az erőforrásainkat: az óvodapedagógusok milyen mértékben
vonhatók be, ki mennyire felkészült IKT területen.
Legyünk kreatívak, a teljes óvodai közösséget (szülők, dolgozók, gyerekek) is
összekovácsoló hatásra törekedjünk, éreztessük egymással, hogy számíthatunk
a másikra, senki sincs egyedül.
Nem változott meg a gyerekek idegrendszere, kb. 1/2 - 3/4 óra képernyő a
legnagyobb óvodásnak is maximális, kisebbeknek kevesebb!, amiben benne
van a mesenézés is!!!
Most is törekedjük a családokkal az inkluzív kapcsolattartásra: sokféle,
különböző élethelyzetben és informatikai feltételekkel rendelkező családot
szólítunk meg online, ezért célszerű arany középutat tartani.
Nem szabad elfelejteni, hogy a legtöbb családban a nagyobb, általános iskolás
testvérekkel kell foglalkozni az online tanulás során, vagy a szülő végez
távmunkát számítógépen (lehet, hogy csak egy gépük van), ezért nap közben
nem célszerű zaklatni a szülőket. (Ez a saját dolgozóinkra is igaz lehet).
Mindenkinek jobb, ha a délutáni óráktól lépünk be. Legalább a
nagycsoportoknál fontos naponta élőben is bejelentkezni, „foglalkozni” a
gyerekekkel. Fenti okfejtésnek megfelelően: a délutáni órákban. Legjobb az
online fogadóóra után.
Arra is gondolni kell, hogy sok családban nélkülünk is tartalmas, családtagok
összetartozását erősítő együttlétet élhetnek meg, amire a sok munka miatt
esetleg máskor nincs mód, tartsuk tiszteletben. A közös kerti munka pl.
sokoldalú fejlesztő hatással bír, főleg, ha privát fogadóórán teszünk hozzá még
pedagógiai javaslatokat (pl. mondjon közben ismert verset a bogarakról,
virágokról stb.). Itt is érvényesítsük az inkluzív szemléletünket!
Az online ovi programját úgy javasolt összeállítani, hogy este találkozzanak a
napi tartalmakkal, amivel a gyermek aztán másnap napközben a szülővel, de a
nagyobb óvodás akár önállóan is tovább tevékenykedhet, amikor a szülőnek
kötelezettségei vannak nagyobb testvérrel, vagy saját munkavégzése miatt.
Egy általános, intézményi szinten egységes kereteket tartalmazó online óvodai
munkát célszerű tervezni, amit aztán korcsoportonként lehet megtölteni
konkrét tartalommal.
Legyünk online elérhetőek a szülők számára vezetői szinten és pedagógiai
kérdésekben is. Ez utóbbi lehetővé teszi, hogy differenciált pedagógiai
ajánlásokat is tudjunk tenni, szülői igény esetén.

Felelős: óvodavezető
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Rendkívüli munkarend elrendelése
Óvodapedagógusok részére:
Az Oktatási Hivatal által 2020. március 20-án kibocsájtott „Módszertani ajánlás az
óvodapedagógusok részére a koronavírus-járványban az óvodai ellátást végző intézmények
esetében elrendelt rendkívüli szünetre” értelmében 2020. március 23-től visszavonásig
elrendelem az óvodapedagógusok részére a távmunka végzését.
A távmunkavégzés határozott időre, 2020. április 30-ig kerül megállapításra. A
távmunkavégzés során rendkívüli esetben bárki berendelhető, ezért a rendelkezésre állást
mindenki részére elrendelem. A megadott határidőkre kérem az elkészült dokumentációk
leadását az intézményvezetői irodában.
Az óvodapedagógusok egészségének védelme érdekében kérem, hogy a szükséges
egyeztetéseket, nevelőtestületi szakmai megbeszéléseket lehetőség szerint szintén digitális
eszközökkel vagy telefonon bonyolítsák le.
A szülőknél felmértük, hogy megoldott mindenkinél a digitális anyagok fogadása, így online
küldött anyagok minden család számára elérhetőek.

A távmunkavégzés során elvégzendő feladatok:
Feladat

Határidő

Felelős

A gyermekek egyéni és összesített
mérésének, értékelésének elvégzése

2020. március 31.

minden
óvodapedagógus

Egyéni gyermekvédelmi lapok pótlása,
kitöltése, aktualizálása

2020. április 9.

minden
óvodapedagógus

Környezettudatos óvodai nevelés
minden soron következő témakörének
kidolgozása:
- Húsvét
- Madarak, fák napja
- Föld napja
- Közlekedési világnap

2020. május 30.

minden
óvodapedagógus

Csoportnapló folyamatos tervezése, a
tématervek elkészítése, tevékenységek
értékelésének elkészítése

2020. április 30.

minden
óvodapedagógus

Online felület működtetése a szülők
részére – az anyagok elérhetőségének
feltüntetésével ( youtube link, egyéb
linkek)

folyamatos

minden
óvodapedagógus
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Napi feladatok:


Céltudatosan válogassuk össze az ajánlásra kerülő meséket, verseket, mondókákat,
dalokat, hitre nevelés tartalmi elemeit, egyéb tevékenységeket.



Céltudatosan összeállított tematikus linkgyűjtemény elkészítése, óvodás dalok
gyűjtemény kiválasztása és megosztása szülők számára.



Szakmai anyagok készítése, (hitéleti nevelés, mese-vers, zenei nevelés, vizuális
nevelés, környezetismeret, matematikai ismeretek, mozgás, tevékenységi területekből,
ötletek összegyűjtése, mappába rendezése, óvodai ünnepeink feldolgozása)



Gyermekek folyamatos fejlődésének nyomon követése dokumentumok elkészítése,
mérés-értékelési anyagok csoportszintű elkészítése, feldolgozása, elemzése



Szakmai anyagok felkutatása, szakmai anyagok készítése, tudásátadás, ötletek:
Fenntarthatóság – újrahasznosítás



Óvodai pályázatok – figyelése



Szemléltető eszközök, képek, játékok készítése, ötletek összegyűjtése mappába



Ajándékok, meghívók, szükséges dekorációs anyagok készítése, ötletek összegyűjtése



A családok, szülők segítése a gyermekek otthoni foglalkoztatásában heti
rendszerességgel.



Óvodai szakfolyóiratok, szakkönyvek, továbbképzési anyagokból szakmai anyagok
összeállítása, ppt-k készítése



Szülői és nevelőtestületi értekezletekre, munkaközösségekhez ppt-k készítése



Számítástechnikai ismeretek gyakorlása, digitális tér az óvodában elmélet és gyakorlat

Heti rendszerességgel kérek szépen minden kollégát, hogy e-mail címemre juttassátok el
minden héten PÉNTEKEN egy elkészült szakmai anyagot.

Dajkák részére:





Fokozottan figyelnek az óvoda egészséges környezetének biztosítására.
Az óvoda növényeinek heti rendszerességgel való gondozása.
Csoportszoba játékainak javítása, csinosítása, babaruhák varrása, javítása, készítése
Óvodai textíliák esetleges javítása,
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Intézményvezető, óvodatitkár részére:

Biztosítják az intézmény folyamatos működtetését személyes jelenléttel illetve távmunka
formájában.
„Módszertani ajánlás az óvodapedagógusok részére a koronavírus-járványban az óvodai
ellátást végző intézmények esetében elrendelt rendkívüli szünetre” értelmében elvégzik a
pedagógiai program, szabályzatok felülvizsgálatát.
Napi létszám jelentés az OH felé.
Online felület kezelése – a szülők részére minden támogatás megadása
Felkészülnek az óvodai beiratkozás megtartásához szükséges óvintézkedések kidolgozására.
Nyári munkarendet dolgoz ki, melyet a rendkívüli helyzet fennmaradása esetén május 1-től
bevezet".
Egyéb általános rendelkezések:
-

Mindenki, de különösen a távmunkát végzők kötelesek betartani a Kormány által
elrendelt utasításokat ( a kötetlen munkavégzés alatt is csak szükség esetén menjen
közösségbe).

Orvosi ajánlás minden dolgozó részére
Amikor hazaértél:
- Kabát, cipő legjobb, ha az ajtón kívül marad, de ha nem megoldható, vedd le az ajtóban és
csak egy helyre pakoljátok le! Táskákat, szatyrokat is!
- Irány a fürdőszoba: kézmosás! Utcai cucc le, szennyes kosárba be! Kézmosás, arc mosás,
tiszta otthoni ruha fel.
- Fertőtlenítővel lefújod a táskád fülét,(a gyerekét is!), a szatyor fülét, a telefont, a kulcsokat slusszkulcsot is! - na most kipakolhatod, amit vásároltál, de lehetőleg mindent moss meg,
főleg a csomagolt terméket kívülről - ki tudja, hányan tapizták össze!
- Kabátot, cipőt lehet napoztatni, szellőztetni, de a többi felsőruhát mosd ki, ne használd
többször, főleg, ha tömegközlekedsz! A sálat, sapkát, kendőt is! Sőt azt mindig csak egyszer
vedd fel! Jó, ha a hajadra is teszel valamit, ha elmész otthonról, mert tele köhöghetik!)
- mosd le a cipődet szappanos vízzel, legalább a talpát! (ha jól megszáradt a felsőrész,
bekenheted cipőápolóval, impregnálóval, ha olyan)
Otthon:
- Legyen otthoni ruhád, papucsod, v. cipőd, amiben NEM MÉSZ KI! Sehová! Nem ugrasz le
benne a kisboltba se! A teraszra, erkélyre esetleg, de akkor is válts cipőt!
- SOHA NE feküdj az ágyra utcai ruhában! Legyen az ágyad a legtisztább "szent hely", hisz
ebben töltöd a legtöbb időt szinte védtelenül!
- Mielőtt leviszed a szemetet, válts utcai cipőre, mikor visszértél, papucsra és kézmosás!!
- Gyakran moss kezet! Ha pénzt fogtál meg, akkor utána mindenképpen! (a pénztárcádat is
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