
2011. június 10.

Szülői értekezlet

– Emlékeztető –

Szülők: jelenléti  ív  szerint,  jelen  van 142 gyermek szülője,  hiányzik  28  gyermek 
szülője.
Munkatársak: jelenléti ív szerint 14 fő, hiányzik 4 fő.

1. Szabó József László plébános, lelki vezető bevezetője, köszöntője:

- Az óvoda két alappillére: az Egyház értékrendje, és a magas szakmai szintet 
követő,  korszerű  óvodapedagógia.  A  korszerűség  nem  jelenti  a  gyorsan 
változó korszellembe való belefulladást, hanem azon, mint kikerülhetetlen, és 
figyelembe  veendő  közegen  haladunk  a  Teremtő  fölülmúlhatatlan  értékű 
programja szerint,  elérni  a teljes emberi  valóságot.  A Katolikus Egyházban 
mindenfajta módszertant megelőz a lényeg látása: Ki az ember? Mi a végső 
célja?

- Keresztény  antropológia:  a  gyermek  Isten  gyermeke  is.  A  keresztségben 
mondjuk ki, hogy mit vallunk az emberről. Ezt érdemes egyre elmélyültebben 
fontolgatni.  (Életünk  teljes  sikere  a  keresztségi  kegyelemmel  való 
együttműködésen múlik.) 

- Az óvodában egész nap meghitt, családias viszonyban vagyunk a Jóistennel, 
és érdeklődésünk középpontjába kerül Jézus, az emberi nem megmentője. Az 
érett  személyiség  szempontjából  nagyon  fontos  az  a  viszonyrendszer, 
amelyben  az  ember  megtalálja  a  helyes  kapcsolatot  önmagával,  az 
embertársakkal,  a  Teremtővel  és  a  teremtett  világgal.  (Önismeret,  társas 
intelligencia, hit, természetszeretet – ezek a keresztény pedagógia alaptémái.) 

- Formálódnunk  kell  a  Szentlélek  által  mindannyiunknak,  és  tanulni  az 
Egyháztól,  hogy a szakmailag kiváló óvoda mihamarabb katolikus óvoda is 
legyen,  ne  csak  nevében,  de  lényegét  tekintve  is,  a  krisztusi  ajándékok 
megértése és hiteles megélése által.

- Szeretnünk kell a gyermeket! Nem pánikszerű, nem túlgyámolító, nem konok, 
kötelességszerű szeretettel, hanem azzal a mindig megújulni kész szeretettel, 
ahogy  csak  boldog  szülő  tud  szeretni.  A  szülőknek  lelkileg,  pszichikailag, 
szellemileg  és  fizikailag  is  erősnek  kell  lenniük.  Ebben  segíteni  fogjuk 
egymást.

- Minderről a szülőknek szeptembertől kezdve hat hónapon át, havonként egy-
egy este beszélgetést szervezünk.
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2. Dászkál Istvánné óvodavezető:

- Legfontosabb célunk, egyénenként odafigyelni a gyermekekre, és a legjobbat, 
legszebbet kinyitni személyiségükből.

- 170 gyermek került felvételre– 28-29 fős csoportok.

- A  csoportok  neve  a  mosdók  csempeszíneihez  kapcsolódik,  mely  a 
gyermekeket az épületen belüli tájékozódásban nagyban segítheti. Így lett az 
emeleti  két  csoport  neve  Fehér  Margaréta  vegyes  csoport,  Fehér  hóvirág 
középső  csoport.  A  földszinten  Piros  Tulipán  kiscsoport,  Sárga  Pitypang 
kiscsoport, Kék Harangvirág kiscsoport, Zöld Menta kiscsoport.

- A gyermekek csoportba sorolása és a jelek kiosztása a napokban megtörténik.

- A  csoportok  óvónői  és  dajkai  beosztását  is  ekkor  végezzük,  melyről  a 
honlapon és az óvodában lehet értesülni. A honlapot mindenki eléri. 

- A vegyes csoport és középső csoport beosztása már megtörtént.

- Négy-féle évfolyamra osztottuk a felvett gyermekeket életkoruk szerint: mini, 
kiscsoport, középső és nagycsoport. Ebből 120 a kiscsoportos korú gyermek, 
40 a középsős korú és 10 a nagycsoportos korú gyermek.

- Zökkenőmentes  beszoktatást  szeretnénk,  melynek  érdekében  az  óvónők 
minden  gyermek  családjával  felveszik  a  kapcsolatot,  hogy  az  előzetes 
családlátogatásokkal kapcsolatosan időpontot egyeztessenek. Fontos, hogy a 
gyermekkel  először  családi  környezetben  ismerkedjenek  meg  az 
óvodapedagógusok.

Házirend ismertetése:

- Az óvoda nyitva tartása 6:30-17:30-ig tart.
- Az 5  évet  betöltött  gyermekeknek  kötelező  a  legalább  napi  4  órás  óvodai 

nevelésben való részvétel.
- A  felvett  gyerekeknél  jelezzék  az  előző  óvoda  nevét,  címét,  hogy  az 

átjelentkezéseket meg tudják oldani a vezetők.
- A gyerekeknek 8:15-ig be kell érkezniük a csoportba.
- Az óvoda épülete 8:15-kor bezáródik, napközben is zárva lesz a gyermekek 

biztonsága miatt.
- Öt  nevelés  nélküli  munkanap  lehet  egy  nevelési  évben,  melynek  idejére 

ügyeletet biztosítunk. Ezeken a napokon csoportösszevonások lehetségesek.
- Hiányzást  minden  esetben  be  kell  jelenteni,  különben  igazolatlannak 

minősítjük. Óvodakezdéskor és betegség után csak orvosi igazolással jöhet a 
gyermek. 
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- Nyári  zárás  ideje:  7  hét,  július  elsejétől  kezdődően.  Más  óvodákkal 
kooperálunk,  május  végén  előzetes  felmérést  végzünk  az  ügyeleti  óvoda 
igénylésével kapcsolatosan.

- Fogadóórák  havonta  egyszer,  szülői  értekezletek  évente  kétszer  kerülnek 
megtartásra.

- A  gyermekekről  fejlődési  naplót  vezetnek  az  óvodapedagógusok,  melynek 
tartalmát szülőkkel folyamatosan megismertetik az óvodapedagógusok.

- Iskolai beíratás menete.
- A térítési  díj  befizetése: pontos adat  még nincs, a befizetés elektronikusan 

történhet: étutalás vagy sárga csekk. Nem lesz készpénzfizetés az épületben.
- A gyermeket idegenek csak a szülők írásbeli  engedélyével  vihetik el.  A 14 

évnél idősebb testvér is elviheti. A gyermek elvitelekor szülők és gyermekek 
személyesen köszönjenek el az óvónőktől.

- A szülők csoportszobába ne jöjjenek be. Kivéve egyéb alkalmakkor (nyílt nap, 
beszoktatás), benti cipőben.

- A lelki vezetőnek való köszönés: Dicsértessék a Jézus Krisztust! a gyermekek 
ismerjék  ezt.  Épületbe  való  reggeli  első  belépéskor  is  így  köszönjünk  és 
fogadjuk is a választ. 

- A havonkénti  ovis  misék  szervesen  kapcsolódnak  a  nevelési  programhoz, 
melyre szülőket és gyerekeket is elvárjuk. Általában vasárnaponként 16:00-tól 
a  hónap  második  és  negyedik  hetében  a  Szent  Imre  templomban  kerül 
megtartásra.

- Ápolt, tiszta gyerekek érkezzenek, nem hivalkodó öltözetben.
- Bombariadó, vészhelyzet esetén mindig a vezetőt értesítsék először.
- A gyermekek öltöztetése az időjárásnak megfelelően réteges legyen
- Behozható tárgyak – értékekért felelősséget nem vállalunk
- Rágóval, cukorkával ne érkezzenek a gyermekek. Édesség lehet ünnepeken, 

születésnapokon, célszerű szörpöt, vagy bolti aprósüteményt hozni.
- ÁNTSZ krémes süteményeket nem enged.
- Dohányozni az óvoda előtt, udvarán, épületében egyaránt tilos.
- A  gyermekek  napközbeni  elvitele  megoldható.  Erről  az  óvónővel 

egyeztessenek a szülők.
- Veszélyes, megrongálódott tárgyakat rögtön jelentsék.
- Az  egész  nyitvatartási  idő  alatt  óvodapedagógusok  felügyelnek  a 

gyermekekre.
-  Az esetleges idült betegségekről szülők tájékoztassák az óvónőket, pl. súlyos 

allergia, lázgörcs, epilepszia, stb.
-  Az óvónők nem adnak be semmilyen gyógyszert.
- Túrák, terepi programok alkalmával kis háttáska, „időjárásálló” öltözék kérünk 

alkalomadtán a gyermekeknek.
A Házirendet a jelenlévő szülők szavazás után elfogadták. Senki sem tartózkodott és 
nem ellenkezett, ezért legitimálva van.
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Az óvoda nevelési programját már leadta az óvoda az engedélyezési eljárásokhoz, 
melyet korábban a nevelőtestület elfogadott és amellyel a szülők képviseletében 3 
szülő nyilvánította ki egyetértését. 

A jelenlévő munkatársak bemutatkoznak: kilenc óvodapedagógus, két dajka és az 
óvoda gazdasági vezetője. 

Az óvodakezdéshez szükséges behozatali  listát  megkapják a szülők, mely lista a 
nyár  folyamán  az  óvoda  épületében  hozzáférhető.  Az  óvodavezető  fogadónapja 
júniusban csütörtökönként 10-15 óráig lesz az épületben.

A szülők közül ketten, a szülők között játékgyűjtést szerveznek. Jó állapotú, használt, 
vagy új játékot lehet behozni. Június 22-én szerdán 16:00-18:00-ig lehet behozni az 
óvoda épületébe.

Szülői kérdések:
- A honlapon fórum létrehozása lesz.
- A beszoktatásról, családlátogatásról később az óvónők keresik a szülőket. 
- Augusztus utolsó napjaiban be lehet jönni gyerekkel ismerkedni az épületbe.

Kéri  az  óvodavezető,  hogy  az  egyéni  kéréseket  a  szülők,  pl.  a  hozott  óvodai,  
bölcsődei  jelekkel  és  egyéb  ügyekkel  kapcsolatosan,  lapokra  írják  fel  a  szülői 
értekezlet végén.
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