
2017. április18

Kispatak Óvoda

Nagykovácsi Kispatak Óvoda
Intézményvezető: Szabó Orsolya
2094 Nagykovácsi, Kaszáló u. 16-18. • Telefon: 26/355-607 • e-mail: kispatak.nagykovacsi@gmail.com
Dózsa György u.-i tagóvoda: • 2094 Nagykovácsi, Dózsa György u. 39. • Telefon: 26/389-305 • e-mail: kispatak.dozsa@gmail.com
Száva u.-i tagóvoda: • 2094 Nagykovácsi, Száva u. 7. • Telefon: 26/389-383 • e.mail: kispatak.szava@gmail.com

Honlap: www.kispatakovoda.hu

Március szép ünnepköréről mi, Barackfás gyerekek is megemlékez-
tünk. A megelőző hét az érzelmi előkészítéssel indult, közösen 
elterveztük és beszélgettünk a „huszárok ünnepéről”, nemzeti 
színű papírlegyezőket készítettünk, ráragasztottuk a pálcikákra, 
feldíszítettük csoportszobánkat, miközben gyakran elhangzott a köz-
kedvelt kis rigmus: 
„Piros, fehér, zöld, ez a magyar föld!”
Versekkel, dalokkal, népi dalos játékokkal  készültünk az első tavaszi, 
nemzeti ünnepünkre. A jeles szép napon korhűen ünneplőbe öltözve, 
büszkén kiállva adtuk elő kis műsorunkat. 
A 3-4 éves gyermekek számára is fontos, hogy életkori sajátosságainak 
megfelelő módon részesei legyenek nemzeti ünnepeinknek. Érezzék, 
hogy az ÜNNEP mindig másabb, különlegesebb nap életükben, tisz-
telgünk, sajátos módon megemlékezünk régi korok hőseiről, ezzel ko-
runkhoz illően elültetve csíráját a szülőföld, a haza szeretetének.

Március 15.
Tóth Mária óvodapedagógus – Barackfa csoport                   

Óvodánk a Kispatak Óvoda, amely elnevezésében kapcsolódik a 
vízhez, ezért a víz világnapja hetében tartjuk a leendő óvodások és 
szüleik számára nyílt hetünket. Ilyenkor lehetőséget biztosítunk a csa-
ládoknak, hogy betekintést kapjanak óvodánk életébe, kapcsolatba 
kerülhetnek az óvodapedagógusokkal, játszhatnak a csoportokban.
Intézményünk megismerésének legalapvetőbb eszköze az óvoda 
honlapja (www.kispatakovoda.hu). Itt olvashatja az érdeklődő az 
intézmény bemutatkozását, nyilvános dokumentumait, program-
jait, betekinthet a csoportok életébe, és a galéria is beszédes lehet 
számára.
Aki esetleg nem élt ezzel a tájékozódási lehetőséggel, az sem maradt 
információ nélkül, mert minden csoport ajtaján elolvashatta az adott 
csoportra vonatkozó legfontosabb tudnivalókat, és az óvodapedagó-

gusokkal való személyes találkozás során is újabb ismeretek birtokába 
juthatott.
Örömmel tapasztaltuk, hogy intézményünk iránt rendkívül nagy 
érdeklődést mutattak a Nagykovácsiban élő óvodaválasztás előtt álló 
szülők. A látottak alapján annyira jó vélemény alakult ki óvodánk cso-
portjairól, pedagógusairól, hogy az anyukák közül többen segítséget 
kértek a döntésük meghozatalához. 
Voltak, akik a héten többször is meglátogatták óvodánkat gyerme-
keikkel, mert annyira élvezték a felkínált víz világnapjához kapcsolódó 
tevékenységeket. A leendő óvodások szívesen kapcsolódtak be egy-
egy csoport játszó közösségébe, csónakba szálltak, vagy ügyességüket 
próbálták ki a horgászás terén.  Mások számára a vizes tevékenységek 
(babfürdetés, vízimalom, stb.) okoztak örömet, de olyan kisgyermek 
is akadt, akinek a festés nyerte el a tetszését. És ebben az öt napban 
mindent kipróbálhattak.
A márciusi meleg idő előbb-utóbb mindenkit kicsalogatott a szabad-
ba, ahol folytatódott az ismerkedés, és az önfeledt játék.
Reméljük, a nyílt hét elérte célját: sikerült a gyermekek érdeklődését 
felkeltenünk óvodánk iránt, és a szülők is bizonyságot nyertek, hogy 
jó helyre kerül gyermekük, ahol szeretet, odafigyelés, gondoskodás és 
megfelelő szakmai felkészültség jellemzi a pedagógusok munkáját.

Nyílt hét a Kispatak Óvoda  
Dózsa György utcai 
tagóvodájában
Szabó Éva óvodapedagógus (Pillangó csoport), tagintézmény-vezető
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Óvodánkat és szívünket díszbe öltöztettük, hogy a hozzánk látogató 
leendő ovisainknak és szüleiknek elnyerjük bizalmát. A teraszra új játék 
került, leginkább a kicsik örömére. Csoportszobáinkat és az előszobát 
a víz világnapja és vizes projekt hetünk keretében dekoráltuk, ezzel is 
színessé, izgalmassá varázsoltuk az ovit. 
A kicsit megszeppenve érkezők hamar feloldódtak, ahogy bepillan-
tottak a csoportok életébe. A kicsik bátran fedezték fel a játékokat, az 
anyukák pedig beleláthattak az ovis élet ritmusába. A vegyes csoport-

tal kapcsolatos aggodalmaik 
szertefoszlottak, amikor 
látták, hogyan segítenek 
a nagyobbak eligazodni a 
piciknek az óvodában. A fel- 
merült kérdésekre úgy gon- 
doljuk kimerítő, megnyug-
tató válaszokat tudtunk 
adni. Volt, aki a napi játékos 
tornába is bekapcsolódott, 
vagy éppen alig akart haza-
menni, annyira belemerült a 
vízi világ nyújtotta játékba. 
Az udvaron is különböző 
vízzel kapcsolatos játékot 
kezdeményeztünk, a vízasz-
tal, vizes fal és a horgász 
játék sok örömet nyújtott a 
hozzánk látogatóknak is. 

Nyílt hét a Kisoviban
Luczátiné Gerő Júlia óvodapedagógus – Süni csoport

A szülők ajánlásával és támogatásával lehetőségük nyílt a Mandulafa 
csoportos gyerekeknek meseterápiás foglalkozásokon való részvételre. 
Minden alkalommal izgatottan várták és várják Veronikát, aki gyönyörű 
énekével, szépséges és gyógyító meséivel elvarázsolta a gyerekeket. 
Veronika minden alkalom előtt tájékozódik a csoport hangulatáról, az 
aktuális belső folyamatokról, konfliktusokról. Az előzetes tájékozódás 
után lelkesen és vidámsággal hozza az aktuálisan erre a csoportra, erre 
az alkalomra választott mesét. Saját készítésű szimbolikus eszközökkel 
a gyerekeket is bevonva, közösen énekelve, tapsolva, mozogva szövik 
a meseszálakat, egymásra és befelé figyelve. Mindenki úgy vonódhat 
be a történetbe amennyire igénye van. Kis Mandulásaink nyitottak, 
fogékonyak minden történetre, és egyre türelmesebbek is, hiszen 
már tudják, hogy mindenki minden eszközt megérinthet, kipróbálhat, 
ha nem is azonnal, de a mese végén mindenképpen. A foglalkozások 
során komplex nevelés valósul meg: az irodalmi, zenei nevelés mellett 
minden alkalommal megjelenik a mozgás, a matematikai nevelés és a 
környezettudatos nevelés megalapozása is. Készségeik és képességeik 
is fejlődnek, így például a figyelem, koncentráció, memória és persze az 
előbb említett türelem is.

Mandulás mesék
Mohai Magdolna és Simon Bernadett 
Mandulafa csoport pedagógusai

Tájékoztatjuk a Tisztelt Szülőket, hogy a Nagyko-
vácsi Kispatak Óvodába a 2017/2018-as nevelési évre 
történő beiratkozás időpontja:

2017. május 8 – 12.
HÉTFŐ – KEDD: 8:00 – 16:00

SZERDA – CSÜTÖRTÖK: 8:00 – 18:00
PÉNTEK: 8:00 – 14:00

Az óvodai jelentkezés helye az intézmény székhelye:  
2094 Nagykovácsi, Kaszáló u. 16-18.
Az óvoda felvételi körzete: Nagykovácsi Nagyközség közigazga-
tási területe
Az óvodai beiratkozáskor be kell mutatni
•  a gyermek nevére kiállított személyi azonosító és
•  lakcímet igazoló hatósági igazolványt
•  a gyermek TAJ kártyáját
•  a gyermek oltási kiskönyvét
•  a gyermek születési anyakönyvi kivonatát
•  a szülői személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági iga-

zolványát
•  az óvodába jelentkezéshez a szülő/törvényes képviselő szemé-

lyes megjelenése szükséges.

Új feltétel:
•  A szülő „Jelentkezési lap” kitöltésével jelzi szándékát a gyermek 

óvodai beiratkozásával kapcsolatban, melyet az intézmény hon-
lapjáról letölthet, vagy személyesen átveheti az óvodaépületek-
ben. A jelentkezési lapot mindkét szülő/gondviselő kézjegyével 
ellátva kell a beiratkozás során átadni/bemutatni. Ebben az eset-
ben a beiratkozás során elég az egyik szülő/gondviselő jelenléte.

•  Jelentkezési lap hiányában a beiratkozás alkalmával mindkét 
szülő/gondviselő jelenléte szükséges, hogy aláírásukkal helyben 
jelezzék jelentkezési szándékukat. 

A 2017-2018. óvodai nevelési év 2017. szeptember 1-től, és 2018. 
augusztus 31-ig tart. Az óvodai felvételről az óvodavezető dönt, 
amelyről 2017. június 6-ig értesíti a szülőket. A felvétel elutasítása 
esetén a döntés ellen fellebbezésnek van helye, mely a határo-
zat kézhezvételétől számított 15 napon belül az óvodavezetőnél 
nyújtható be. A fellebbezéseket az óvodavezető elbírálás céljából 
a fenntartó önkormányzat jegyzőjének továbbítja a szükséges 
iratokkal együtt. A benyújtott fellebbezés ügyében a jegyző jár el 
és hoz másodfokú döntést.
Felhívjuk a szülők figyelmét arra, hogy amennyiben a gyermek 
2017. augusztus 31-ig a harmadik életévét betölti napi négy 
órában óvodai nevelésben köteles részt venni. Ebből adódóan – a 
családi napköziben vagy bölcsődében maradó gyermekek, vala-
mint az óvodába járás alól felmentést kérő gyermekek kivételével 
– minden hároméves korú és annál idősebb kisgyermeket be kell 
íratni az óvodába. Ennek elmulasztása szabálysértési eljárást von 
maga után. 
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 4. §. 1. pont- 
jának r.) alpontja szerinti integrált nevelés keretében az ellátás a 
Nagykovácsi Kispatak Óvoda alapító okiratában foglaltak szerint 
biztosított.
A gyermeket a szülő kérésére, az óvodavezető és a védőnő egyet- 
értésével a lakóhely szerint illetékes jegyző – a gyermek jogos 
érdekét szem előtt tartva az ötödik életév betöltéséig – felmentheti 
a kötelező óvodába járás alól, ha a gyermek családi körülményei, 
képességeinek kibontakoztatása, sajátos helyzete ezt indokolja.

Az óvodai felvétellel kapcsolatosan a beiratkozás helyszínén 
további információt nyújt Szabó Orsolya intézményvezető.

BEIRATKOZÁS A KISPATAK ÓVODA 
2017/2018-AS NEVELÉSI ÉVÉRE


