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7 0 l 2020.GV .28.) határ ozata

Akataszírőfavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 20II. évl,

CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében, veszélyhelyzet idejére biztosított feladat- és

hatáskörömb en elj árva az a|ábbí hatér o zatot ho zo m :

A Litéri Csivitelő Óvoda és Bölcsőde ügyeleti rendjét az alábbiakszerint állapítom meg:

- 2020. május 4, napjátől a bcilcsődés és óvodás koru gyermekek napközbeni felügyeletét (a
tov abb i akb an : ügyel et) az alábbíak szerint b izto s ítom :

- Azon fertőző betegségben nem szenvedő gyermekek, akiknek szülője vagy más törvényes
képviselője (a továbbiakban együtt: szülő) munkavégzés, vagy más ok miatt - eztígenylí,
A szülő írásban nyilatkozik arról, hogy a gyermek nem szenvedfertőző betegségben.

- Az igyelet igénylése lehetőség szerint elektronikus levélben - csivitelo@liter,hu -, ydgy
telefonos értesítés útj án 06-3 0 l I 5 0 -5 45 0 is b enyújtható.
Amennyiben valaki a későbbiek folyaman kíváqa igénybe venni az igyeletet, úgy azt az
igénylést megelőzően 2 nappal korábban sziikséges jelezni a fent megadottak szerint,
munkanapokon 8.00- 1 2.00 óráig.

Aki 2020. május 4. napjátől már igénybe kívránja venni az ügyeletet,2020, április 29-eí 8.00 -
1 5. 3 0-ig j el ezhetí, illetve április 3 0-án, 6. 00- 8. 00 őráíg.

- Az ügyeletet a szülő által igényelt időszakban, de legfeljebb munkanapokon az ővodaí
nyitvatartásának megfelelően 6.00 és 17,00 óra között kell biztosítani.

- Az igyelet ellátása kiscsoportos formában történik, legfeljebb 5 gyermek felügyelete
biáosítható egy csoportszobában.

- Az ügyeletért térítési díj nem kérhető.

- A gyermekeknek napi háromszoi étkezést biztosítunk.

A 67l2020,(IV.23.) határozat visszavonásra kerül. l

Az óvodai ügyelet ellátásának eljarási rendjét Rokalyné Csizmadia Margit íntézményvezető
dolgozzaki.
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