
 
 

Nagykovácsi Kispatak Óvoda, Szülői Szervezet 

Nagykovácsi Kispatak Óvoda  
Szülői Szervezet Választmányi ülése  

Jegyzőkönyv 
 

 

Helye:  Kispatak Óvoda, Kaszáló utca 16-18. 

Időpont:  2017. február 15. 

 

 

Jelen vannak:   

Szabó Orsolya – intézményvezető 

Tinkó – Bódi Szilvia – Szülői Szervezet elnöke 

 

valamint a csoportszintű Szülői Szervezeti Tagok. 

 

 

Napirendi pontok: 

 

1. A Kispatak Óvoda BÁL 

2. II. félévi munkaterv/program 

3. Egyéb – Szülői kérdések megválaszolása 

 

1. Kispatak Óvoda Bál – 2017.06.16. 

Főszervező: Kalicz Kriszta  

 

Tervezett jegyár:  4.500.- Ft elővételben  

5.000.- Ft a helyszínen 
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A bállal kapcsolatos néhány gondolat: 

Minden kedves vendég a belépőjegy mellé fog kapni egy láncot. Akinek a nyakában a 

legtöbb lánc lesz, az megnyeri az este fődíját a Wellness hétvégét! 

A mi feladatunk kitalálni, hogy mire vagy miért kaphassanak láncot!  

ÉTEL:  

Svédasztal – nagyszénás menedékház  

Koktélpult 

Amit még szeretnénk: relaxációs sarok (ötletek) 

Gondoltunk egy Fővédnökre is.  

 

Díszítés: 2017.06.15. 12.00 – 17.00 ig 

 

Fontos a tombola tárgyak kitalálása, a vállalkozók körbejárása (fodrászok, 

kozmetikusok, papírbolt, szolárium pl.) 

 

Az április Tájolóban fog elsőként megjelenni a bált már hirdető plakát! 

Szóba került még a tűzzsonglőrök meghívása. 

 

Kérlek benneteket, hogy a csoportban kezdjétek el a bált hirdetni, szervezni, ötletelni.  

Bármilyen kérdés van, vagy segítségre van szükségetek, keressetek meg! Írjatok vagy 

hívjatok!   
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2. II. féléves ütemterv 

 

2017. FEBRUÁR  
 

FARSANG 

2017.02.15. Dózsa György utcai tagóvoda 

2017.02.17. Kaszáló utcai óvoda 

2017.02.22. Száva utcai tagóvoda 

 

Kiszejárás 

2017.02.24. 

 

2017. MÁRCIUS 
2017.03.15. március 15.-i települési ünnepség  

 

2017.03.20. – 03.21. ISKOLAKÓSTÓLGATÓ  

 

2017.03.21. – 03.24. –ig Kispatak hét – az óvoda nyílt hete az érdeklődőket számára 

(alvásidő után szeretettel várják a leendő ovisokat és szüleiket)  

 

A Víz világnapja: 2017. március 22.  

 

Az óvodai munkatervben változások előfordulnak az eredeti tervhez képest. Kérlek 

benneteket, hogy figyeljétek az óvoda honlapját, ahol többek között ez is megtalálható! 

 

www.kispatakovoda.hu  

 

Kérünk Minden kedves Szülőt, hogy a gyermeke fejlődésének ütemét elolvasni, és 

aláírni! 

 

Továbbiakban szó esett az áprilisban esedékes nevelés nélküli napokról, ami 

2017.04.13. és 2017.04.18. –a!    

 

http://www.kispatakovoda.hu/
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Szó esett az óvodai beiratkozásról, ami várhatóan: 

2017.05.02 – 05.05. vagy 2017.05.08. – 05.12. hét valamelyikén lesz. A döntés az óvoda 

honlapján is megtalálható lesz.  

 

Megrendezésre kerül idén is a Húsvéti Tájfutás. Nagyon bízunk abban, hogy idén az idő 

kicsit kegyesebb lesz hozzánk!  

 

Az óvodai nyári ügyeletről bővebben a későbbiekben adunk tájékoztatást!  

 

Kérlek Titeket, hogy minden esetben kövessétek az óvoda honlapját! Minden fontos, 

érdemi, aktuális információt megtaláltok! Minden aktuális, fontos információt én is 

feltöltetek a honlapra!  

 

 

Minden kedves Szülői Szervezeti Tagnak köszönöm az együttműködő munkáját!  

 

 

Nagykovácsi, 2017. február 21. 

 

 

 

 

 

 

       Tinkó-Bódi Szilvia 

        Szülői Szervezet elnöke  

 

 

 

 

……………………………………. 

             hitelesítette  


