Kispatak Óvoda

Föld hete
a Dózsa György utcai
óvodában
Szabó Éva tagóvoda vezető

Óvodánkban a környezettudatos nevelés elengedhetetlen része pedagógiai munkánknak.
Ahhoz, hogy gyermekeink felelősen gondolkodó, környezetüket szerető
és óvó felnőttekké váljanak, megfelelő magatartás mintákat kell közvetítenünk.
Kapcsolatba kell kerülniük a szelektív hulladékgyűjtéssel, az újrahasznosítással, a takarékossággal, a természet kínálta lehetőségekkel.

Az óvodában a héten játékos formában hívtuk fel a gyerekek és szüleik
figyelmét a keletkező hulladékok megfelelő elhelyezésére. A bejárat előtt
szelektív gyűjtők (papír, fém, műanyag) várták, hogy a kihelyezett tárgyak
rájuk találjanak.

Ismét megrendezésre került nagysikerű BOLHAPIACUNK, mely az újra
hasznosításra hívta fel a figyelmet. Az 5. alkalommal meghirdetett,
hangulatos cserebere, községünk lakosságát is megmozgatta.

szépítését. A jó hangulatú latin zene hatására mindenki ritmusra csiszolta
és festette a virágládákat, homokozókat és az udvari játékokat.

A balkonládákba színes virágok és fűszernövények kerültek beültetésre.
A terasz előtti rézsű benépesült talajtakaró növényekkel, cserjékkel. Az
óvoda előkertjében megújultak és új formát kaptak a bokrok.

Bízunk benne, hogy a közösen elvégzett munka öröme, a nagyok és kicsik
együtt munkálkodása a résztvevő gyerekek magatartását és szemléletmódját is megváltoztatja.
Nagyon köszönjük minden résztvevőnek a segítségét, támogatását és
munkáját!

Reméljük, hogy óvodásainkat sikerül meglepni, ha az óvodába belépve
szembesülnek a csodával.

Sok-sok holmi, játék, ruhanemű talált új gazdára, jóízű beszélgetések
közepette az óvoda teraszán.

Óvodásaink támogatására befolyt összegből 1 db beltéri trambulin és egy
diavetítő kerül beszerzésre.
Ebben az évben a Nagykovácsi Kispatak Óvoda valamennyi dolgozója
csatlakozott programunkhoz és megálmodtak egy újrahasznosított
játszóházat. A belépőként vásárolt palánták a három intézmény udvarára
kerültek beültetésre.
Szombaton az „Egy nap az óvodáért” felhívásunkra jelentkező, lelkes
szülőkkel és gyerekekkel együtt kezdtük meg az óvoda udvarának meg-
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Kispatak Óvoda

Föld Napja
Csiki Eszter óvodapedagógus, Katica csoport

A Nagykovácsi Kispatak Óvoda Dózsa György utcai tagóvodája idén a
– Föld Napja alkalmából a már hagyományossá vált Bolhapiacot – egy újítással kibővítve rendezte meg. A programra érkező gyermekek számára
szülői segítséggel az óvoda tornatermében újrahasznosított anyagokból
készült játszóházat alakítottak ki. Különböző anyagok felhasználásával
többféle ügyességi és képességfejlesztő játékok várták a kicsiket. Igen
kreatív ötletek kerültek megvalósításra. A játékok tárházában megtalálható volt a fából kialakított nagyméretű kirakós játéktól kezdve, a
papírtányérokból készített célbadobós játékon át az érzékszervekre, kifejezetten a tapintásra ható pályarendszer is, ami – mint egy mezítlábas
parkban – különböző anyagokkal ismertette meg azokat a gyerekek, akik
végigjárták a kialakított utat.

ezáltal hasznosítva mennyi mindent lehet készíteni. Ezzel nem csak, hogy
kevesebb szemetet termelünk, hanem valami újat, hasznosat és szórakoztatót tudunk létrehozni. Nem utolsó sorban a felnőtteket is megszólítottuk és elgondolkoztattuk a témával kapcsolatban.
Jövőre újra hasznosítunk!

A játszóházba egy palánta megvásárlásával lehetett belépni, amit másnap az óvoda szépítésére használtak fel a pedagógusok.

A program az előzetes várakozásoknak megfelelően nagyon jól sikerült.
Célunk az volt, hogy felhívjuk a gyerekek figyelmét, hogy a háztartásokban előforduló, és nap, mint nap használt anyagokat újra felhasználva és

Biratkozás a Kispatak Óvoda 2018/2019-es nevelési évére
Tájékoztatjuk a Tisztelt Szülőket, hogy a Nagykovácsi Kispatak Óvodába a 2018/2019-es nevelési évre történő beiratkozás
időpontja:
2018. május 7–11.
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 közigazgatási
területe
Az óvodai beiratkozáskor be kell mutatni
• a gyermek nevére kiállított személyi azonosító és
• lakcímet igazoló hatósági igazolványt
• a gyermek TAJ kártyáját
• a gyermek születési anyakönyvi kivonatát
• a szülői személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolványát
• Az óvodába jelentkezéshez mindkét szülő/törvényes képviselő személyes megjelenése szükséges, kivéve, ha a szülő „Jelentkezési lap”
kitöltésével jelzi szándékát a gyermek óvodai beiratkozásával kapcsolatban. A jelentkezési lapot mindkét szülő/gondviselő kézjegyével
ellátva kell a beiratkozás során átadni/bemutatni. Ebben az esetben a
beiratkozás során elég az egyik szülő/gondviselő jelenléte.
A jelentkezési lap az intézmény honlapjáról letölthető, vagy személyesen átvehető az óvodaépületekben.
Tájékoztatásul idézzük a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC.
törvény ide vonatkozó paragrafusát az óvodai felvételről:
8. § (1) Az óvoda a gyermek hároméves korától a tankötelezettség kezdetéig nevelő intézmény. Az óvoda felveheti azt a gyermeket is, aki a
harmadik életévét a felvételétől számított fél éven belül betölti, feltéve,
hogy minden, a településen, fővárosi kerületben, vagy ha a felvételi

Iskolakóstolgató
Lukátsyné A Diana óvodapedagógus, Málna csoport

Mikor szülővé válunk, megfogadjuk, hogy gyermekünknek mindig a legjobbat adjuk. Ahogy nőnek, cseperednek, szembe találjuk magunkat az
egyre nehezebb döntésekkel, amiket ha tetszik, ha nem, meg kell hoznunk.
Az egyik ilyen döntés a tanító választása.

Az idén iskolába menő gyerekek és szüleik április 10-én látogattak el a
Nagykovácsi Általános Iskolába, hogy ismerkedjenek az iskola pedagógiai
2018. május

körzet több településen található, az érintett településeken lakóhellyel,
ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező hároméves és annál
idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthető.
(2) A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy
órában óvodai foglalkozáson vesz részt. A jegyző - az egyházi és magán
fenntartású intézmények esetében a fenntartó - a szülő kérelmére és
az óvodavezető, valamint a védőnő egyetértésével, a gyermek jogos
érdekét szem előtt tartva, az ötödik életév betöltéséig felmentést adhat a kötelező óvodai nevelésben való részvétel alól, ha a gyermek
családi körülményei, képességeinek kibontakoztatása, sajátos helyzete
indokolja.
(3) Az óvodai nevelés 6. melléklet szerinti finanszírozott időkerete
magába foglalja a gyermek napközbeni ellátásával összefüggő feladatokhoz, a teljes óvodai életet magában foglaló foglalkozásokra
fordítható heti ötven óra időkeretet, továbbá a beilleszkedési, tanulási,
magatartási nehézséggel küzdő gyermekek fejlesztő, valamint a sajátos nevelési igényű gyermekek egészségügyi, pedagógiai célú habilitációs, rehabilitációs foglalkoztatásának heti tizenegy óra időkeretét.
(4) A kötelező óvodai nevelés fejlesztő nevelésben is teljesíthető.
(5) A gyermek hároméves korától annak az évnek az augusztus 31.
napjáig, amikor az ötödik életévét betölti, az óvodába járási kötelezettségét családi napköziben is teljesítheti abban az esetben, ha a családi
napköziben a szolgáltatást nyújtó személy rendelkezik a 3. mellékletben az óvodapedagógus munkakör betöltéséhez előírt szakképzettséggel, és munkája során figyelembe veszi az óvodai nevelés országos
alapprogramjában foglalt követelményeket.
A beiratkozás helyszínén további információt nyújt Szabó Orsolya
intézményvezető
programjával, hagyományaival, a beiratkozás menetével és nem utolsó
sorban a leendő tanító nénikkel.
Míg a szülők választ kaptak kérdéseikre, addig a gyerekek három játékos
bemutatkozó foglalkozáson vettek részt Gyöngyi nénivel, Ildikó nénivel
és Tünde nénivel.
Az iskolai szervezés idén is kiváló volt, élményszerű a gyereknek és a
szülőnek egyaránt.
Köszönjük a szervezést, és az óvodásaink szüleinek nyújtott segítséget
ebben a nehéz döntésben!
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