Aktuális

Újranyitás a gyermekintézményekben
Lenvirág Bölcsőde
Móczár Ágnes intézményvezető

A Lenvirág Bölcsődében márciusban rendkívüli
szünet került elrendelésre, melynek visszavonása
május 24-én megtörtént. Ebben az időszakban
ügyeleti ellátás volt biztosítva a gyermekek
számára, azonban ezt május 4-ig egy család
sem vette igénybe. Amíg nem volt gyermek
a bölcsődében addig a nyári zárás időszakára
tervezett
munkálatok
(tisztasági
festés,
nagytakarítás, fertőtlenítés) mind megtörténtek.

Kispatak Óvoda
Szabó Orsolya intézményvezető

2020. május 25-től a Nagykovácsi Kispatak Óvoda
is a veszélyhelyzet előtti szokásos munkarendben
működik, a gyermekeket az óvodai nevelésben
további feltételek előírása nélkül fogadjuk.

A korábban kiküldött előzetes felmérés a nyári
ügyeleti igényekkel kapcsolatban annyiban került
módosításra, hogy két alkalommal lehetőség
van pontosítani és véglegesíteni a jelzéseket.
A júliusi adatokat június 15-ig, az augusztusi
adatokat pedig július 15-ig lehet véglegesíteniük
a szülőknek.
Az óvodai élet szervezésekor várhatóan június
15-ig, a délelőtti időszakban minden óvodás a
saját óvodaépületében és saját csoportjában
kerül elhelyezésre. A csoportokkal ebben
az időszakban a normál óvodai életrendnek
megfelelően, a csoport saját óvodapedagógusa
és dajka nénije foglalkozik. A délutáni időszakban
azonban – a gyermeklétszám függvényében –
összevont csoportokban pihennek a gyerekek.
Június 15-öt követően az előzetes létszámigények alapján alakítjuk gyermekcsoportjainkat az
egyes óvodaépületekben immár az egész napos
összevonás lehetőségével.

Május 4-től a kormányrendeletben előírt
5 gyermek/csoport létszámmal megnyílt a
bölcsőde, 10 gyermek számára biztosítva így az
ellátást. Ezt követően a kormányzati döntés az
intézmények újranyitásáról lehetővé tette, hogy
újra a veszélyhelyzet előtti normál létszámban
fogadhassuk a gyermekeket. A május 25-ei héten
már 15, a június 2-ai héten már 20 gyermek
érkezett a bölcsődébe, így a kihasználtság már
85%-os volt.
Az alábbi óvintézkedéseket azonban fontosnak
tartjuk továbbra is: a bölcsődébe érkezéskor a
szülőknek maszkot kell viselniük, illetve ahogy

Május 25-vel befejeződött a kapcsolattartás a
szülőkkel és a gyerekekkel is az addig megszokott
online formában. Pedagógusaink a tevékenységi
terveket továbbra is megküldik a szülőknek,
de azt már az óvodai dokumentációba foglalt
keretrendszerben.

Gyógypedagógusunk egyéni és kicsoportos
fejlesztései a korábbi órarend szerint történnek az
egyes óvodaépületekben a megszokott rendben.
Az SNI és BTMN fejlesztési kóddal rendelkező
gyerekek részvétele kötelező, hiányzás esetén
ismét a szokott módon kérjük az igazolásokat
leadni a csoportos pedagógusoknak.
Hosszabb időszakra szóló szülői igazolásokat
befogadunk, ehhez új formanyomtatvány került
kiadásra, mely honlapunkról letölthető.

Óvodaépületeinkben az alábbi óvintézkedések
kerültek bevezetésre:
•A
 z óvodaépületekbe továbbra is tilos szülőknek
a belépés, hogy ezzel is segítsük az emelt
szintű higiéniai előírások hatékonyságát. Az
óvodák előtt 1,5 méteres biztonsági zónákat
alakítottunk ki jelzésekkel.
•A
 gyerekeket az ajtóban kollégáink várják és
búcsúzást követően kísérik saját csoportjukba.
• S zemélyes megbeszélésre lehetőség van az
intézményvezetővel/helyettessel és tagóvoda
vezetőkkel halaszthatatlan ügyben. Telefonon

A digitális tanrendről és a tanév végi felügyeletről
Fehér Imre intézményvezető

Remélem, mindenki egészségben tudta
átvészelni a mögöttünk hagyott kritikus
hónapokat! Nagyon nehéz volt mindannyiunk
számára ez az időszak! Mi pedagógusok,
tisztában vagyunk vele, hogy milyen komoly
nehézségekkel járt a digitális oktatás a családok,
gyermekek számára. Köszönjük, hogy a szülők
és a tanítványaink sokszor erőn felül teljesítve,
állták a sarat. Köszönjük a visszajelzéseket,
amelyek döntő többségben pozitívak voltak,
erőt adtak nekünk is a sikeres folytatáshoz.
Sajnáljuk, ha akadtak olyanok, akik a digitális
oktatás mindennapjait nem tudták a saját vagy
a mi elvárásainkhoz mérten teljesíteni. Tudjuk,
hogy a személyes konzultáció hiányában nehéz
volt a napi követelményeket teljesíteni. Ígérjük,
– ahogyan a tanév folyamán, más területen is
zajlott – hogy a digitális oktatás területén is
tovább képezzük magunkat, hogy az esetleges
második hullám esetén mi pedagógusok is
felkészültebbek lehessünk.
2020. június

Dr. Maruzsa Zoltán államtitkár úr bejelentései
alapján június 15-ig, tehát a tanév tanítási részéig
folytatódik a digitális oktatás. Ugyanakkor
lehetőség lesz arra is, hogy a pedagógusok
kislétszámú
csoportokban
az
iskolában
korrepetálják a tanulókat. Természetesen
továbbra is folytatódik a felügyelet, ahová
a tanulóinkat a szülők behozhatják. Ezekre
a lehetőségekre az osztályfőnökök részére
táblázatot küldtünk ki, a tankerület felhívására.
A táblázat több lehetőséget is tartalmazott.
Köszönöm a kollégáknak és a szülőknek a
rövid határidővel történő felmérést. A tanítási
időszak záró feladatairól a tankerülettől várjuk
a lehetőségeinket és kötelezettségeinket is
tartalmazó levelet, ami alapján tájékoztatni
fogjuk tudni a szülőket. A következő két hétre
pedig elkezdődött a kiscsoportos iskolai
konzultációk szervezése is.

belépnek az intézménybe rögtön alkoholos
kézfertőtlenítőt kell használniuk, a gyermekeket
pedig csak kézmosás után adhatják be a
csoportba. A bölcsődei dolgozók egész nap
maszkot viselnek és kiemelten figyelnek a gyakori
és alapos kézmosásra. A játékok fertőtlenítése
folyamatos, a textíliák a csoportszobákban
minimalizálva vannak, az ágyneműk mosásáról
pedig fokozottan gondoskodunk.
Dolgozóink az időszakos leállás alatt szabadságot
vettek ki, az óvodai maszkok varrásában
segítettek, illetve távoktatásban elvégezhető
továbbképzéseken vettek részt.

A nyári hónapokban a bölcsődében két
csoportban várjuk a gyermekeket, nyári
zárás nem lesz, így a szülők bátran hozhatják
gyermekeiket, továbbra is szeretettel várjuk őket!
és e-mailben azonnali válaszlehetőséget
biztosítunk továbbra is.
• Gyakori és alapos kézmosást kérünk mindenkitől
(gyerekek és dolgozók) az óvoda használat
során.
• Kértük, hogy jelen időszakban mellőzzék a
személyes tárgyak (játékok) behozatalát az
óvoda épületébe. Csak olyan alvó tárgyat
fogadunk be, melyet nem tud nélkülözni a
gyermek és mosása, fertőtlenítése naponta
megtörténik.
• Gyümölcsöt és zöldséget nem tudunk
befogadni, ezért kértük a szülőket, hogy azt
jelenleg ne hozzanak az óvodákba.
• Az ágyneműket hetente adjuk haza mosásra,
fertőtlenítésre.
• A fogmosás időlegesen szünetel, mivel nem
tudjuk napi fertőtlenítésben tisztítani a gyerekek
fogkeféit. Kértük, hogy a szülők fokozottan
ügyeljenek gyermekük szájhigiéniájára.
• Kollégáink a veszélyhelyzet visszavonásáig
maszkban dolgoznak zárt térben a gyerekek
között is. Ezt követően egyéni döntés a maszk
hordása.
Igyekszünk minden Kispatak óvodásnak biztonságos és szeretettel teli nevelési környezetet
biztosítani most is, és reméljük a nyár során
további enyhítéseket alkalmazhatunk egy
valóban normál óvodai élethez.
Sajnos a tanév második felében megannyi, már
megszokott, várt programot és eseményt el
kellett halasztanunk. Sok verseny, iskolai, területi
és országos, elmaradt. Mint ahogy a témahetek,
a kirándulások, sok olyan program maradt el,
amelyek az iskolai tanulás mellett az itteni életünk
szép és emlékezetes momentumait adhatták
volna, amire később jószívvel emlékezhettünk
volna. Nagyon sajnáljuk, hogy végzőseink, akik
sikeresen végrehajtották a felvételik hosszú
és fárasztó megpróbáltatásit, pont a tanév
utolsó részében nem tudták az iskolánk adta
lehetőségeket kiaknázni. Senki nem így képzelte a
tanév végét. Ha a tankerülettől várható tanév végi
eljárásrend erre lehetőséget ad, megpróbálunk
egy rendhagyó ballagási ünnepség keretében
elbúcsúzni tőlük. Reméljük, lesz rá módunk.
A tanév végi bizonyítványosztásról és több év
végi teendőről is a napokban egyeztetünk a
tankerülettel.
A közösség számára pedig, minden nehézség
dacára, egyértelmű a tanév végi értékelés:
együtt, összefogva, felkészülve, minden akadályt
sikeresen vehetünk!
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„Hogy ha két életem volna...”
Gondolatok veszélyhelyzetben

Szabó Orsolya – intézményvezető (Nagykovácsi Kispatak Óvoda)

Óvó néniket kértem meg, írják ki magukból, miként élték meg ezt a bő két hónapot, amit távol
töltöttek óvodásaiktól és bár helyileg az otthonukban voltak állandóan, lélekben-gondolatban
sokszor messze jártak családjuktól. Talán csapongónak, talán kavargónak, olykor keserűszomorúnak tűnnek gondolataik. Ám pont ilyen volt mostanság a világ is. Legyen múlt és legyen
emlékezet Karczevicz Dóri és Horváth-Meszes Betti írása.

Online óvoda, képes vagy rá, csak...
Karczevicz Dóra óvodapedagógus – Tengelice csoport

Óvoda online? Neeem, ennél nagyobb
sületlenséget még nem hallottam! Hogy én
Facebookon, na, azt meg aztán biztos nem!
Az óvónő énekel és táncol, mesél és versel,
ragyog és sugárzik... hát hogy ragyogjak, meg
sugározzak a világhálón keresztül? L E H E T E T L E N!!! Majd szépen megírom a szülőknek
a ragyogás titkát, aztán majd kertészkedem,
meg rendbe szedem a házat végre, sokat
beszélgetünk és játszunk a gyerekekkel, meg
befőzök és... olvasok, igen-igen végre olvasok!
Ragyogás I. lecke: Tartsátok az óvodában
megszokott
hetirendet,
fontos,
mert
biztonságot nyújt a bizonytalanságban, mert
nektek is könnyebb lesz. Ó, de várj, nem úgy kell
azt csinálni, mindjárt mutatom... 14 oldalban
bizonygatom, létjogosultságát a mesének,
éneknek, versnek, művészeti alkotásnak, a
mozgásnak és táncnak és meg ne feledkezzünk
a matematikai tartalmakról sem! Jaj, de ha már
írtam a hetirendről, azt már csak tudja mindenki,
hogy a napirend! Ezt még mindenképp meg kell

írnom. A jó napirend alapja a következetesség, ti
is beilleszthetitek a munkátokat könnyedén, sok
időt töltsetek a friss levegőn, a csendespihenő
délután elengedhetetlen... újabb 6 oldal.
Reggel korán kelek, reggelit készítek, majd
leülök a gép elé, és megírom a szülőknek
a legfontosabbakat – mit éneklünk mese
előtt és elalváshoz, hogyan ünnepeljük
a születésnapokat, rendrakás menetét,
beszélgetéseink témáját, tartalmát és miként
lehet ezt adaptálni otthoni környezetre. Férj
egész nap dolgozik, az építőipar dübörög, jaj,
de jó! Délután még bedagasztok egy kenyeret,
szuper anya vagyok!
Ragyogás II. lecke: Kell valami, ami összeköt
minket, Tengelicéket, akkor is, ha nem
találkozhatunk. Éljenek a manók! Mindenkinek
készül a saját jelével egy gyapjúmanó, az
utolsó napokban, amikor még lehetőség van
rá, eljuttatom a postaládákba. Közben Toldit és
János vitézt dolgozunk fel szimultánban, husky

kutyát varrok a legkisebbnek, hogy ne orroljon
meg a hosszú órák miatt, amit a számítógép
mellett töltök. Közben maszkokat hordok ki,
táblázatokat gyártok az igényekről, a szülőkkel
való kapcsolattartásról, a munkaidőről és a
szülői refexiókról.
Már 4 Facebook csoport tagja vagyok. „Tegyem
fel a szülőknek küldött anyagokat az óvoda
oldalára” – de hogyan kell???

A manók mindig újabb és újabb kalandokba
keverednek, nem lehet leállni, „nyolc órát
kell dolgozni”, nem baj jó lesz a bolti kenyér
is, csak nem lesz gond belőle... mi az ebéd?
Tészta! Mi van hozzá? Tejföl és sajt. Ez most egy
kicsit húzós, de ezt a pár napot csak kibírják!
A ragyogás kicsit megkopott.
Ragyogás III. lecke: Jaj még nem töltöttem
fel a csoport oldalára azt a cikket az érzelmi
intelligencia fejlődéséről és csak kéne zoomolni
is, bár a csuda tudja, mi fán terem. De hát
közeleg az anyák napja, az nem lehet, hogy
idén ne fordítsunk rá figyelmet! Hogyan is
lehetne az apukákat valahogy beszervezni?
Titkos google csoport, zoom találkozó, levelek,
postaláda... viszem, hozom, csináljuk, persze
közben Jedlik Ányos találmányai is bekerülnek
a képbe, ebből kell házidolgozatot ÍRNUNK, ja
és a kereszténység történetéről az ötödikesnél.
És, hogy az anyák mit se sejtsenek a
meglepetésből, a heti ritmusunk szerinti páros
anya-gyerek feladatokat állítok össze nap mint
nap 6-8 oldalban... „Péntekre szabadságot Írunk
ki nektek...” Persze szabadságot, miközben
nincsenek kész az ajándék nyakláncok! Mi az
ebéd? Tészta! Mi van hozzá? Nem tudom... talán
van joghurt a hűtőben. Még pislákol valami
ragyogás féle...
Ragyogás IV. lecke: A csudába, este hét óra
és még mindig nem töltöttem ki a munkaidő
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Kispatak Óvoda
nyilvántartást! „Persze, hogy megyek csoportba,
ha kell, majd megoldom a legkisebbet!”
„Két nap szabit írunk ki.” Jó, jó, de hát a fák,
mindenki kívánt egy fát: a tölgyet, a bükköt,
a barackot, a fenyőt... és az életfát mégsem
hagyhatom ki (Klimt mégsem mehet a
süllyesztőbe)

Óvónéni
karanténban
Horváth- Meszes Bettina
óvodapedagógus – Levendula csoport

„Jó napot kívánok! Az ötödikes osztályfőnöke
vagyok. A gyereknek komoly elmaradásai
vannak az online tananyag elsajátításában,
van valami informatikai problémájuk, ami
miatt nem sikerül feltöltenie a feladatokat a
felületre? De az a jó hírem, hogy a hetedikes
szárnyal.” Gyereeeek!!! Hol vagy, te ebadta? Ez
meg mi? Hogy képzeled??? Mami nem bírom,
hiányoznak a többiek, elegem van, nekem ez
nem megy! Ó dehogynem, segítek... gyere
menjünk el sétálni és megbeszéljük.
A héten a madarakról írok a gyerekeknek, hiszen
vasárnap volt madarak és fák napja. Elküldtem
egyáltalán a levelet a szülőknek? Megnézem
a kimenő levelek között, mert semmi reakció
nem jött rá pedig jó pár dolgot kérdeztem.
Elment, fura...
Mi az ebéd?... Tudom, tészta!
Ragyogás sárral keményen bevonva, már
szikrája sem látszik.
Mostanra egy kisebb könyvnyi anyagot írtam,
biztos a szülők is elfáradtak. Minden óvónéni
erről panaszkodik, nincs visszajelzés, nehéz
így dolgozni, erőt meríteni nap nap után a
munkához.
Hát majd magamnak írok, teszem, mert tenni
kell és hiszem, hogy jó, amit alkotok.
Kicsit megváltozik a hangnem, a gyerekeknek
szóló ötletek mellett megjelenik a felnőtteknek
szánt bölcselkedő tartalom is, már nem
zavar, ha az alapanyagok nem olyan könnyen
beszerezhetők, jól jönnek majd ezek a tervek a
jövőben...
6 csoport tagja vagyok Facebookon és kedvelek
4 oldalt, minden nap írok bejegyzéseket
a csoport oldalára, reakció: 3 like (mindig
ugyanaz a 3), 0 hozzászólás. Hol vagytok? Nem
látlak benneteket? Elvesztetek? Elvesztem?
A ragyogás kihunyt, sötétben tapogatódzom...
Fáradt vagyok, 10 órát ülök a gép előtt
naponta, közben szolfézs feladatokat oldok
meg, és irodalom dolgozatot írok Arany János
költészetéből („De mami, olyan verset súgj, amit
tanultunk!”) Háztartást vezetek, veteményezek,
mert „ki tudja, mi lesz”, és online búcsúztatót
szervezek a nagycsoportosainknak.
Május 20. szerda este: „Magyarország kormánya
bejelenti, hogy május 25-től a vidéki óvodák
újra nyitnak...
„Szia! Itt vagyunk, jól vagyunk!”
„Szia! Megyünk!”
„Szia! Már alig várom a találkozást!”
Bár még kissé bágyadtan, de a ragyogás
újra felsejlik... tudjátok gyerekek fáradt
óvónénijeitek tárt karokkal várnak benneteket,
hogy megtöltsétek az óvoda falait szeretettel,
mert nélkületek üresen kong a lélek.
2020. június

Óvónéniként és anyaként is a változó
élethelyzetekkel nap, mint nap szembe kell
néznem. Általában egész jól viselem, rugalmas
embernek tartom magam, bár hajlamos
vagyok néha kétségbeesni. Ami márciusban
történt túl gyors volt ahhoz, hogy legyen időm
megijedni, pedig ha akkor nagyon ráértem
volna töprengeni a jövőn, biztos a legsötétebb
veremben találom magam. Szerencsémre
az események rendkívüli fénysebességre
kapcsoltak, én pedig sodródtam velük
együtt. A szülőktől és a kollégáktól kapott
ötletek és programok áttanulmányozása
után, a csoportszintű videóbeszélgetés lett a
legkedveltebb kapcsolattartási forma. Ezzel
a lehetőséggel, hiába zárult be az ajtó az
oviban, a házunkban kinyílt egy virtuális ablak a
Levendula csoportosok felé, így számtalanszor
láthattam
őket,
beszélgethettünk
és
játszhattunk. (Nem is tudom miért írom
múlt időben, hiszen még nyitva van. Talán
szeretném, ha bezárhatnám ezt az ablakot
és újra kinyithatnám a csoportszoba ajtaját.)
Találkozásaink alkalmával új szabályokhoz
kellett alkalmazkodniuk. Az óvodában jól
működő
metakommunikációt
felváltotta
az egyezményes jelek használata, például a
kamerába mutatott feltartott hüvelykujj, mely
jelezte, hogy valaki kész van egy feladattal vagy
el szeretne mesélni valamit! Az egymásra való
figyelem továbbra is kiemelt jelentőséggel
bírt, és nem túlzok, ha azt mondom, hogy a
karantén legmeghatóbb pillanata volt, amikor
születésnapom alkalmából közösen énekeltek
nekem meglepetés dalt a gyerekek és a szülők.
Az együttműködésnek hála nem szakadt el a
minket összekötő láthatatlan fonal, szerintem
még csak meg sem lazult, talán nyúlt, hosszabb
lett, tovább ér. Szakadáshoz kevés egy ilyen
apró vírus, nincs hatalma, nincs ereje a szívek
felett.
Félnünk kéne, vigyáznunk kéne, már
megszoktuk az életet maszkkal, távolságtartással. Ha ennek vége óvodásaim megpillantásával mindent tüstént el is felejtek,
és repül minden, a másfél métert nagy ölelés

váltja fel és a szokásos Betti nénitől kapott
fejtető puszi. Az elmúlt időszakban, melyben
(ahogy Iván barátom fogalmaz) elfolyt belőlünk
az idő, sok mesés pillanatot, még több izgalmas
feladatot és rengeteg új élményt szereztünk
együtt! Anyaként megszabadultam a reggeli
sárkánytól, aki a vállamon ülve dirigált az én
hangomon, óvónéniként pedig rátaláltam
egy teljesen új oktatási színtérre tele rengeteg
lehetőséggel, kihívással, és miután sikerült
kilépnem saját komfortzónámból igazán sok
élménnyel tudtam gazdagítani a csapatot.
Összességében sokat adott és sokat vett el
a karantén. Elvette az ovi tavaszi időszakát,
ahol a három évig tartó közös út lezárására
került volna sor, ezzel hatalmas űrt hagyva a
búcsúzó gyerekek és a csoportban dolgozó
felnőttek szívében is. Ugyanakkor elvette a
rohanást, kapkodást, sietős búcsú puszikat és
cserébe adott hosszú percekig tartó öleléseket
és minőségi időt egymásra és saját magunkra.
Kaptam türelmet a családommal, magammal
és másokkal szemben is. Egyszer majd ezek
a hónapok is emlékké szelídülnek, és bízom
benne, hogy az online anyák napi játékok
felidézése is mosolyt csal a résztvevők arcára,
mert az én fülembe csak a Levendulás anyukák
és gyermekeik kacagása cseng!

Három 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.).

Egy fő 8 órás konyhai
munkatársat keres
szeptemberi kezdéssel
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.).

Egy fő 8 órás dajka
munkatársat keres
szeptemberi kezdéssel
a Nagykovácsi Kispatak Óvoda.
Érdeklődni Szabó Orsolya
intézményvezetőnél lehet
a 0626/355-607 és a 0630/352-7132-es
telefonszámon, személyesen
a Nagykovácsi Kispatak Óvodában
(2094 Nagykovácsi, Kaszáló u. 16-18.).
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