Kispatak Óvoda – Lenvirág Bölcsőde

Szépül az óvoda
Óvodánk ebben az évben számos felújítást és állagvédelmi munkát
tervezett és valósított meg.
Kaszáló utcai székhely óvodánk belső terei közül az alsó szinten frissült
meg a festés, a csoportszobák, a gyermekmosdók, a tornaterem, a konyha
és egyéb kiszolgáló helyiségekben. A szépséges folyósói dekorációink immár a megújult felületekre térhettek vissza.
Az épület külső homlokzati faborítása nehezen bírta az utóbbi évek
viszontagságos időjárását és felújításért kiáltott. Jelen évben állagvédelmi megoldást választottunk és a további komolyabb munkálatok tervezés
alá kerültek, bízva az esetleges pályázati lehetőségekben.
További mélyítés vált szükségessé az udvari kútnál, hogy a nyári időszak
csapadékmentes időszakában is biztosított legyen az öntözés takarékos
és környezetbarát megvalósulása.
A Dózsa György utcai tagóvoda udvari vízelvezetése remélhetőleg végleges megoldást kapott a felszínek egyesítésével és a vízelvezető összefolyók áthelyezésével.
Új helyre került és biztonságos, higiénikus gumitégla alapozás került
az egyik kedvelt többfunkciós mászóka alá. Áthelyezésével egy kisebb
méretű focipálya is körvonalazódik a régi helyen, melyre már csak a füvesítést és a biztonsági hálókat szükséges terveznünk.
Emellett az öreg játéktároló faház bontása is szükségessé vált és az udvar
másik helyén kerül felépítésre immár az új kis épület.
Kedves nagykovácsi gyerekek, élvezzétek a megújult tereket!

Mihály napi vásár
Szeptember 29. péntek 16 óra
Nagykovácsi Kispatak Óvoda
Kaszáló utcai kertje
Szeretettel hívunk és várunk mindenkit
Nagykovácsin innen és túlról egy igazi,
Mihály napi vásári forgatagba.
Ínycsiklandó finomságok,
Szemet gyönyörködtető portékák,
Kézműves asztalok,
Ügyességi játékok,
Slambuc-kóstolás a juhász tanyán,
Tüzes táncház az óriás pásztortűz körül
a Nagykovácsi Muzsikásokkal
A Nagykovácsi Óvodásokért Óvodai Alapítvány által elnyert
Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának Civil Alap pályázat
támogatásával.

Új óvonői bemutatkozás
Lipták Fanni vagyok, a Kecskeméti Főiskolán idén nyáron végeztem óvodapedagógus szakon. Békéscsabáról jöttem,
már kisgyerekkorom óta nagy álmom
volt, hogy egyszer óvónő lehessek.
Nagyon szeretem a gyerekeket, imádok velük lenni. A Kispatak Óvoda Levendula
csoportjának
leszek
az
egyik óvó nénije. Az unokatestvéreim is ebbe az óvodába jártak,
nagyon sok jót hallottam erről az
intézményről, így amikor lehetőség adódott, nem volt kérdés, hogy ebben az óvodában szeretnék dolgozni.
Már nagyon várom, hogy kezdhessek és megismerkedhessek
a gyerekekkel. Remélem hamar sikerül beilleszkednem ebbe
az új közösségbe, és azon leszek, hogy ezek a gyerekek minél boldogabbak legyenek, jól érezzék magukat egymás társaságában és szeressenek óvodába járni.

Védőoltás kötelezettség
Lenvirág Bölcsőde és Védőnői Szolgálat

A közelmúltban történt sajnálatos események miatt 2017. január 1-től a
Gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI.
törvény, az Egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény és az Egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXII. törvény együttes módosításának
következtében súlyos veszélyeztető oknak minősül, ha a szülő megtagadja a következőket:
• a védőnővel való együttműködést és a státuszok elvégzését,
• a védőnői családlátogatást,
• a kötelező oltások időben történő beadását.
Minden ilyen esetben kötelesek vagyunk jelzést tenni az illetékes Gyermekvédelmi Hatóságok felé.
Továbbá tájékoztatjuk Önöket, hogy mindezek mellett az Emberi
Erőforrások Minisztériuma 2017. szeptember 1-től az alábbiak szerint
bővítette a védőnők által kötelezően elvégzendő szűrővizsgálatok körét:
• 1, 2, 3, 4, 6, 9, 12, 15, 18 hónapos korban,
• 2 – 2,5 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 éves korban.
A védőnői vizsgálat mellett (a három hónapos státuszt leszámítva) minden alkalommal a szülőnek is ki kell töltenie egy kérdőívet, amely a
gyermek aktuális fejlődésével kapcsolatban tesz fel kérdéseket. Bizonyos
esetekben pedig RIZIKÓ FELMÉRŐ KÉRDŐÍV kitöltése is szükséges.
A szülői kérdőíveket a www.gyermekalapellatas.hu oldalról tudják
letölteni.
Megértésüket köszönjük!
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