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Az óvodai gyakorlat szabályai 

érvényes 2020. szeptember 1-töl 

 

Az óvodalátogatás szabályai 

A hallgató  

• az óvodát kizárólag járványügyi szempontból biztonságos állapotban látogathatja (pl. 

tünetmentes, közvetlen környezetében nincs COVID pozitív személy, tudomása szerint 

nem teremtett kapcsolatot COVID pozitív személlyel stb.) 

• csak érvényes egészségügyi kiskönyvvel tartózkodhat az óvodában. 

• köteles teljes tiszta váltóruházatot és váltócipőt vinni, melyet a csoportba lépés előtt 

átvesz. 

• köteles megfelelő fertőtlenítés után a csoportba lépni. 

• köteles maszkot vinni magával, és az óvodavezető kérésére viselni azt. 

• köteles a gyakorlat helyszínéül szolgáló óvoda egyéni járványügyi szabályzatát követni, 

és az abban foglaltakat betartani (pl. nyilatkozatot tenni). 

• tudomásul veszi, hogy ha betegség vagy karantén miatt mulaszt, 2021. február 1-ig 

bezárólag pótlással váltja ki mulasztását. 

 

 

Egyéni óvodai gyakorlat 

Az egyéni gyakorlat időtartama (7:45-13:00 vagy 10:45-16:00 vagy óraszámban ennek 

megfelelő) 5 nap a mentor munkarendjéhez igazodva. 

3. félévtől: 

• A hallgató köteles a gyakorlat megkezdése előtt tervezetet készíteni 

tevékenységterületenként , s azt a mentornak bemutatni két héttel az egyéni gyakorlat 

megkezdése előtt. 

• Az egyéni óvodai gyakorlat kizárólag a mentor által jóváhagyott tervezettel lehetséges. 

• A hallgató köteles a tervezetet a hallgatótársaknak legkésőbb a saját 

bemutatótevékenysége előtti nap 16:00-ig emailen elküldeni, másolatba betéve a 

neveléstudományi tutort. 
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Csoportos óvodai gyakorlat 

• A csoportos gyakorlat időtartama 7:45-11:45; melyen a hallgató köteles részt venni az 

óvodapedagógus szakfelelős által kijelölt jelenléti vagy online formában. 

• Csoportos gyakorlat esetében egy hiányzás lehetséges, a további hiányzásokat pótolni 

szükséges. 

 

 

Egyéb szabályok: 

• Ha a hallgató hiányzik, a hiányzás tényét köteles az adott nap reggelén 8-ig jelezni a 

mentornak, az orvosi igazolást bemutatni a mentornak és elektronikusan elküldeni a 

neveléstudományi tutornak is (amennyiben a járványhelyzetben nem lehetséges 

orvosi igazolást kapni, akkor is köteles a mentort és a tutort is értesíteni). 

• A hallgató köteles az óvodai gyakorlatra pontosan érkezni. Esetleges késését köteles 

jelezni a mentornak. 

• A hallgató a 15 percet meghaladó késése mulasztásnak minősül. A késés mentor 

döntésének függvényében igazoltnak tekinthető. 

• Önhibából eredő három késés egy mulasztott alkalomnak számít. 

 

Budapest, 2020. augusztus 31. 
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