
KÉRELEM és nyilatkozat 
Felhívjuk figyelmét a vonatkozó 111/2021. (III.6.) Kormányrendelet 2. §-ára, mely szerint a Kormány 

„tekintettel arra, hogy a járvány az oktatási intézményekben is terjed – felkéri a szülőket, hogy a 

gyermekfelügyeletet csak a legszükségesebb esetben – különösen munkavégzés, védekezésben való 

részvétel – vegyék igénybe.” 

A Kérelem és nyilatkozat kitöltve/aláírva/fotózva-szkennelve is elküldhető az ugyelet@nemethi-bp.edu.hu címre. 

Alulírott gondviselő szülő alább felsorolt gyermekem/gyermekeim számára kérelmezem a 2021. március 8-

tól bevezetett digitális munkarend idejére a tanítási napokon 7.30-16.30 óra között szervezett kiscsoportos 

ügyeletet. 

Gyermek(ek) neve Osztály  

  

  
  

Nyilatkozatok 

1. Nyilatkozom, hogy gyermeke(i)m, illetve a vele/velük egy háztartásban élők  nem mutatnak 

koronavírus gyanúra utaló tüneteket (láz, köhögés, légszomj torokkaparás, torokfájás, mellkasi 

fájdalom, nehézlégzés). A háztartásból senki sem érintkezett fertőzött vagy fertőzésgyanús 

személyekkel, az elmúlt két hétben a gyerek(ek) és a velük egy háztartásban élők nem jártak 

külföldön. 

2. Az ügyeletet előreláthatólag 2021. március …………… -ig igényelem. 

3. A tanítási hét következő napjain kérem az ügyeletet (a nemlegest is kérjük jelölni!) 

 órától óráig 

hétfő   

kedd   

szerda   

csütörtök   

péntek   

 

4. Tudomásul veszem, hogy gyermekem a kiscsoportos ügyeletben nagyobb fertőzésveszélynek van 

kitéve, mint otthon. 

5. Tudomásul veszem, hogy az ügyelet szigorúan 7.30-16.30 óra között kerül megszervezésre. 

6. Tudomásul veszem, hogy amennyiben gyermeke(i)m étkezési igényét időben nem rendezem az 

étkezési szolgáltatóval (Hungast Mecsek), úgy gyermeke(i)m számára élelmet nekem kell biztosítani. 

7. A nyilatkozó szülőn kívül a gyermeket/gyermekeket hazaviheti: 

Név Státusza (pl. nagyszülő, testvér) 

  

  
  

 

Dátum:     A nyilatkozó gondviselő nyomtatott neve és aláírása 
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Kiegészítő napi nyilatkozat 
Csak papír alapon adható le a gyermek ügyeletbe kísérésekor (szükség esetén nyomtatványt biztosítunk). 

 

Gyermek(ek) neve Osztály  

  

  
  

Nyilatkozatok 

1. Nyilatkozom, hogy gyermeke(i)m, illetve a vele/velük egy háztartásban élők  nem mutatnak 

koronavírus gyanúra utaló tüneteket (láz, köhögés, légszomj torokkaparás, torokfájás, mellkasi 

fájdalom, nehézlégzés). A háztartásból senki sem érintkezett fertőzött vagy fertőzésgyanús 

személyekkel, az elmúlt két hétben a gyerek(ek) és a velük egy háztartásban élők nem jártak 

külföldön. 

2. Tudomásul veszem, hogy az ügyelet szigorúan 7.30-16.30 óra között kerül megszervezésre. 

3. Tudomásul veszem, hogy amennyiben gyermeke(i)m étkezési igényét időben nem rendezem az 

étkezési szolgáltatóval (Hungast Mecsek), úgy gyermeke(i)m számára élelmet nekem kell biztosítani. 
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