Kispatak Óvoda

A születés csodája
Csípőné Németh Ildikó Ilona óvodapedagógus

Örömhírrel jelentkezem!

Kollégáim, Papp-Dadai Laura pedagógiai asszisztens, Bódi Viktória dajka
és a magam nevében bizton állíthatom, hogy igen, mi rájuk fogunk ismerni!
Mert szívünk kapuját már kitártuk, s szeretettel várjuk a leendő Nyuszi csoportos kicsikéinket!

A Nagykovácsi Kispatak Óvoda Dózsa György utcai épületében új, tiszta
életkorú mini-kicsi csoport indul 2019. szeptember elsejével.

A „várandósság” időszaka izgalmakkal, várakozással teli. No és persze sok
munkával. A csoport kifestve, a bútorok már a helyükre, a játékok a polcokra kerültek. Már csak az utolsó simítások vannak hátra. Ez már a várakozás, és a tervezgetés időszaka. Mint mikor egy édesanya örömmel és
izgatottan gyermekének születését várja. S amikor ezernyi kérdés merül
fel benne, ami megelőzi a születés csodáját.

Vajon milyen élmény lesz? Mit fogok érezni, mikor először a kezemben
tartom? Milyen lesz arcocskája? Vajon rá fogok ismerni, hogy ő, csakis ő
lehet az én kicsinyem?

Egy fő 4 órás vagy 8 órás
konyhai kisegítőt keres
a Nagykovácsi Kispatak Óvoda.
Érdeklődni Juhász Rita élelmezésvezetőnél lehet
a 0630/479-5214-es telefonszámon,
vagy személyesen a Nagykovácsi Kispatak Óvodában
(2094 Nagykovácsi, Kaszáló u. 16-18.).

Két fő óvodapedagógust keres
a Nagykovácsi Kispatak Óvoda.
Érdeklődni Szabó Orsolya intézményvezetőnél lehet
a 0626/355-607 és a 0630/352-7132-es telefonszámon,
vagy személyesen a Nagykovácsi Kispatak Óvodában
(2094 Nagykovácsi, Kaszáló u. 16-18.).

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
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Kispatak Óvoda – Civil

Levél a Szülőknek
Szabó Orsolya intézményvezető

Távozó munkatársaink pótlására több helyen és felületen hirdetjük pályázatunkat. Nagykovácsi Önkormányzata az alábbi plusz-juttatásokkal
igyekszik anyagilag is motiválni a hozzánk érkező óvodapedagógusokat,
mely juttatásokat jelenlegi munkatársaink is megkapnak.

A továbbiakban szeretném röviden informálni Önöket a tervezett személyi változásokról.

Juttatásaink teljes állású pedagógusainknak:
• 200. 000 Ft/év Cafetéria (bruttó)
• 20. 000 Ft/ év Munkaruha, munkacipő juttatás
• 45. 000 Ft/hó albérlet támogatás (bruttó)
• Utazási költségtérítés
• Évente plusz egy havi átlagbér alapú jutalom kiemelkedő
munkavégzésért
• Továbbképzési támogatás
• Most végzett fiataloknak pályakezdő gyakornoki támogatást
adunk. Bérüket ped.I kategória bérre egészítjük ki gyakornoki
idejük alatt is.
• Minden, csoportjukban egyedüli pedagógusként tevékenykedő óvodapedagógusunknak 70. 000 Ft/hó juttatást
adunk plusz pedagógiai munkájuk ellentételezéseként

Száva utcai tagóvoda

Tisztelt Szülők!

Tisztelt Szülők!

Miként Önök is tudják, hazánkban óriási mértékű a pedagógus hiány, különösen az állami-önkormányzati szférában és ez a sajnálatos tény Nagykovácsit is súlyosan érinti immár évek óta.

Számos intézkedést tett Óvodánk és Önkormányzatunk is, hogy a lehető
legtöbb anyagi és erkölcsi elismerést adhassa jelenlegi és a hozzánk újonnan érkező kollégáknak.
Legnagyobb sajnálatomra azonban minden jobbító szándékunk és
munkánk ellenére olyan szervezeti változásokat kellett kezdeményeznem, melyek óvodánk működését a munkaerőhiány ellenére is optimalizálja.

A távozó kollégák (2 fő) helyére jelenleg is pályáztatjuk állásainkat.
Várhatóan egy nyugdíjas kolléga érkezik megbízással és további átszervezések várhatók a biztonságos ellátás megszervezése érdekében, ha
pályázataink eredmény nélkül zárulnak szeptemberig.
Dózsa György utcai tagóvoda

Két óvodai csoportunkba hirdetjük óvodapedagógus állásunkat. Egy fő
nyugdíjas kolléga megbízással kezdi majd a pedagógiai munkát szeptemberben. A csoportjukat egyedüli óvodapedagógusként vezető kollégák
munkáját állandó pedagógiai asszisztensek támogatják.
Kaszáló utcai székhely óvoda

Három óvodai csoportunkat érinti a munkaerőhiány. Jelenleg két óvodapedagógussal folytatunk egyeztetést a lehetséges munkakezdésről.

Mi, itt a Kispatak Óvodában azon dolgozunk, hogy gyermekeik boldogan
élhessék meg életük legszebb periódusát. Sokszor nehéz helyzetben
is igyekszünk maximálisan helyt állni, önmagunkból a legtöbbet adni.
Köszönöm, hogy értik és érzik, a jelenlegi változások nem egyfajta öncélú
és átgondolatlan kapkodás következményei, hanem sokkal inkább egy
alapos és hatékony munkaszervezést célzó vezetői döntés elkerülhetetlen elemei.
Intézményvezetőként azon dolgozom, hogy a Kispatak Óvoda a legnehezebb helyzetben is működőképes maradhasson, megtartva pedagógiai
hitét, szakmai színvonalát és az Önök elégedettségét.

Köszönöm Önöknek, ha támogatnak minket a legnehezebb időszakban
is.

Mi mindig a nagykovácsi gyermekekért fogunk dolgozni. Mindig, mindenkor.

Gasztro sarok
Bihari Ferenc

Egy nagyon egyszerű recepttel indítjuk
a Gasztro sarkot.

Tekintettel arra, hogy a nyár egyik nagy kedvence a kovászolt uborka,
ebből az ételből osztok meg egy receptet veletek.
Kovászolt uborka leves.
A hagyományosan elkészített kovi ubit használjuk fel hozzá.
Hozzávalók kb. 4 személyre:
6–8 db normál méretű kovi ubi
2 db közepes méretű nyers uborka meghámozva
2 db kaukázusi kefír vagy nagy poharas joghurt (ki melyiket szereti
jobban, én kefír párti vagyok)
A kovi ubi levéből 6–8 deci
1 gerezd fokhagyma.
Az elkészítése nagyon egyszerű

A nyers uborkákat meghámozzuk,
kisebb darabokra vágjuk a kovi ubival
és a fokhagymával együtt, majd
turmixoljuk.
Ez után már csak hozzáadjuk az uborka levet, a felrázott kefírt-joghurtot,
összeturmixoljuk az egészet, és már
csak hűteni kell.

Fűszereket és sót nem kell hozzáadni, hiszen a kovászolt uborka maga
is sós.
Pirított zsemlekockát adunk tálaláskor hozzá.

Ez egy nagyon üdítő-frissítő leves, amit a nap bármely szakában lehet
fogyasztani. Sokan hallottak már róla, de nagyon kevesen fogyasztották,
talán ez adja a különlegességét.
2019. augusztus
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