Kedves Kispatakos Szülők!
Kérem, engedjék meg, hogy tájékoztassam Önöket a Nagykovácsi Kispatak Óvoda szeptemberi
évkezdésével kapcsolatos tudnivalókról és a -nagyon pozitív- személyi változásokról.
Az óvoda szeptemberi nyitása – a jelenlegi vírushelyzetre tekintettel és jelen tudásunk szerint –néhány
alapvetően fontos dologban, de csak kis mértékben fog eltérni az eddig megszokottól.
A 2020/2021. nevelési évben, az óvodai életet most elkezdő kisgyermekek beszoktatási tervében
igyekeztünk olyan megoldást találni, melynek során a legkisebbeknek és szüleiknek is segíteni tudunk
az új élethelyzet minél hatékonyabb elfogadásában, a biztonságérzet kialakításában. Szeretnénk kérni
együttműködésüket, segítségüket, hogy sikeres óvodai befogadást tudjunk megvalósítani ebben az
évben is.
Amennyiben központilag (állami vagy fenntartói hatáskörben) ismételt előírásra/módosításra kerülne az
óvodák pandémiás protokollja, értesítjük Önöket a változásokról. Előre is köszönjük a nagyfokú
rugalmasságot és megértést ezzel kapcsolatban.
Nézzük a szabályokat és az előírásokat:
•

•

Az augusztus végére tervezett óvodai búcsúzók szervezésekor jelenleg nincs létszámkorlát a
szabadtéri (udvari) rendezvények során, mivel a csoportonként várható hozzátartózói kör
együttes létszáma nem haladja meg a központilag engedélyezett létszámokat. Az időjárás
függvényében esetlegesen beltéren megrendezésre kerülő programokon kérjük betartani a
védőtávolságokat és a felnőttek általi maszkhasználatot. A programokra saját készítésű
élelmiszert bevinni nem szabad.
Augusztus utolsó napjaiban (augusztus 24-től) már elkezdődhetnek az egyszeri látogatási
alkalmak, melyek minden csoportnál egy-egy naptári napra esik, az esetleges tumultus
elkerülése érdekében. Kizárólag a délelőtti órákban (8.00-11- 30-ig) várjuk a bekukkantani
vágyókat, akiknek még nem volt alkalmuk belépni az épületekbe a nyílt napok elmaradása miatt.
(Az ettől eltérő, szervezett időpontokat zárójelben jelöltük.)

augusztus 24. hétfő

augusztus 25. kedd
augusztus 26. szerda
augusztus 27. csütörtök
augusztus 28. péntek

Kaszáló utcai
épület
Gesztenyefa
(kiküldött meghívó
alapján délután)
Málna
Bodza
(kiküldött meghívó
alapján)
Barackfa
(kiküldött meghívó
alapján)
Levendula
(kiküldött meghívó
alapján délután)

augusztus 29. szombat
augusztus 31. hétfő

Vackor
(kiküldött meghívó
alapján délután)

Dózsa György utcai
épület

Nyuszi
Katica

Száva utcai épület

Cinege

Maci

Tengelice
(kiküldött meghívó
alapján délután)
Mókus
(kiküldött meghívó
alapján)
Pillangó
(kiküldött meghívó
alapján)

Szeptember 1-től alkalmazott szabályok újonnan beiratkozott gyermekek Szülei számára:
•
•

A gyermeket 1 hozzátartozó kísérheti be az épületbe.
Az épületbe betérő hozzátartozók számára kötelező a bejárati kézfertőtlenítés és a szájmaszk
használata. Munkatársaink nem viselnek szájmaszkot, mert számukra jelenleg nem előírás a
védelem ilyen formája, de minden külsős belépőtől elvárás a higiéniás szabályok fokozott
betartása. Előzetes kérésére munkatársaink használják a szájmaszkot, ha beszélgetést folytatnak
a védőtávolságok megtartásával
• Kérjük a lábzsákok használatát a csoportszobába történő belépéskor.
• A csoportszobában maximum 5 gyermek hozzátartozója tartózkodhat egy időben.
• A befogadás/beszoktatás időszakában a gyermekkel együtt maximálisan benn tölthető idő 1 óra.
Ezt követően kérjük, hogy az első napokat követően csökkentsék az együtt töltött időtartamot
(hasonlóan a megszokott óvodai beszoktatáshoz), egyeztetve az óvó nénikkel.
• A Kaszáló utcai óvoda udvarán az egyes udvarrészeken (2-2 csoportonként) egyszerre
maximálisan 10 hozzátartozó tartózkodhat (összesen tehát 30 fő). A Száva utcai tagóvoda
kertjében maximum 10 fő, a Dózsa György utcai tagóvoda kertjében maximum 20 fő
tartózkodhat.
• Az ebéd időszakában csak óvodai dolgozó tartózkodhat az óvoda épületében.
• Szeptember hónapban - eltérően a többi óvodás gyermek szülőjére vonatkozó előírástól – a
hozzátartozók (gyermekenként 1 fő) bejöhetnek gyermekükért az óvoda épületébe, amikor már
nem vesznek részt teljes hosszában jelenlétükkel a beszoktatásban. Gyermekük hazamenetének
időszakára azonos higiéniás előírások vonatkoznak, mint a délelőtti órákra. Délután a
csoportszobákba való belépés nem megengedett.
FONTOS:
• Az online beiratkozás során nem tudtunk minden újonnan érkező szülőtől e-mail címet és egyéb
személyes adatot beemelni. adataink sorába. Ezek a szeptemberi óvodakezdés során pótlódnak
majd egy adategyeztető lapon, melyet minden szülő kézhez kap a kötelező további beleegyező
nyilatkozatokkal együtt óvodapedagógusától.
• A Nagykovácsiban gyermekorvoshoz járók egészséges igazolásának beszerzése központilag
történik az óvoda által. Akinek nem nagykovácsi a gyermekorvosa, kérjük, az első óvodai napon
hozza magával gyermeke egészséges igazolását. Az óvodát csak teljesen egészséges gyermek
és felnőtt látogathatja!
• Aki szeptembertől ingyenes étkezés kedvezményt igényel, kérjük az óvodák bejáratánál
megtalálható vagy a honlapunkról letölthető nyilatkozatot töltse ki, és a kihelyezett dobozokba
dobja be augusztus 28-ig. Aki cégnévre/szülő nevére szeretné a számlát kiállíttatni, kérjük
augusztus 31-ig jelezze és mellékelje az adószámot a kispatakhianyzas@gmail.com e-mail
címre. Tartós betegség esetén a diétás étkezés kérése mellé kérjük csatolni a szakorvosi igazolás
másolatát.
Szeptember 1-től alkalmazott szabályok a „régi” Kispatakos Szülők számára
•

•

•

Az óvodák bejáratánál munkatársunk kíséri figyelemmel az épületben egy időben tartózkodó
hozzátartozók létszámát. Amennyiben az meghaladja a Kaszáló utcában az 50 főt, Száva
utcában a 15 főt, Dózsa György utcában a 30 főt, rövid várakozásra kérik meg Önöket és
gyermeküket.
Amennyiben gyermekük szülői kíséret nélkül is be tud jönni, kollégáink a járványidőszakban
megszokott módon veszik át gyermekük felügyeletét a bejáratnál és kísérik saját csoportjához,
ahol jelzik érkezését a csoportos óvodapedagógusnak és a nevelő oktató munkát segítő
munkatársaknak.
A gyermeket 1 hozzátartozó kísérheti be az épületbe abban az esetben, ha gyermeke nehezen
válik el hozzátartozójától vagy fontos megbeszélni való van a csoportos pedagógussal. A
csoportszobákba kérjük ne lépjenek be.

•

Az épületbe betérő hozzátartozók számára kötelező a bejárati kézfertőtlenítés és a szájmaszk
használata. Munkatársaink nem viselnek szájmaszkot, mert számukra jelenleg nem előírás a
védelem ilyen formája, de minden külsős belépőtől elvárás a higiéniás szabályok fokozott
betartása. Előzetes kérésére munkatársaink használják a szájmaszkot, ha beszélgetést folytatnak
a védőtávolságok megtartásával.
A nap további részében a gyermekek haza menetele a járványidőszakban megszokott módon
történik. Munkatársaink a bejáratnál várják Önöket, jelzik érkezésüket a csoportos
pedagógusnak és átöltözve kísérik Önökhöz gyermeküket.
Az épületbe való belépés a déli és a délutáni időszakban csak sürgős és halaszthatatlan esetben
lehetséges.

•
•

A továbbiakban szeretném informálni Önöket az egyes gyermekcsoportokat, és az óvodát érintő
személyi változásokról.
Az intézmény új óvodatitkára: Bacsó Gábor
A Dózsa György utcai tagóvoda új ügyviteli munkatársa: Hegedűs Szilvia
Száva utcai tagóvoda
Cinege csoport (vegyes életkorú gyermekcsoport)
Óvodapedagógus
•
•

Pedagógiai asszisztens

Karczewicz Ágnes (nyugdíjas Vassné Kiss Ildikó
kolléga megbízási szerződéssel)
Kalicz Krisztina

Dajka
Bulyáki Zsuzsanna

Tengelice csoport (vegyes életkorú gyermekcsoport)
Óvodapedagógus
•
•

Pedagógiai asszisztens

Oravecz Edit (nyugdíjas kolléga Vassné Kiss Ildikó
megbízási szerződéssel)
Karczevicz Dóra (tagóvoda vezető)

Dajka
Olexa
(Erzsike)

Györgyné

Dózsa György utcai tagóvoda
Nyuszi csoport (azonos életkorú gyermekcsoport 3-4 évesek)
Óvodapedagógus
•
•

Pedagógiai asszisztens

Dajka

Horváthné Tóth Anna (nyugdíjas Kecskés Eszter (utolsó éves Bódi Viktória
óvodapedagógus hallgató)
kolléga megbízási szerződéssel)
Csípőné Németh Ildikó Ilona

Katica csoport (vegyes életkorú gyermekcsoport 3-4-5 évesek)
Óvodapedagógus
•
•

Pedagógiai asszisztens

várhatóan Szabó Judit (nyugdíjas Kecskés Eszter (utolsó éves Szabóné
óvodapedagógus hallgató)
Teréz
kolléga megbízási szerződéssel)
Bottyán Zsoltné

Dajka
Turcsányi

Mókus csoport (azonos életkorú gyermekcsoport 3 évesek)
Óvodapedagógus
•

Pedagógiai asszisztens

Dajka

Papp-Dadai Laura (utolsó Nagy Gabriella
éves
óvodapedagógus
hallgató)

István Miklósné

A gyermekcsoportot 14 fővel indítjuk, jelenleg a legkisebbek vannak itt ☺
Maci csoport (vegyes életkorú gyermekcsoport 5-6 évesek)
Óvodapedagógus
•
•

Pedagógiai asszisztens

Dajka

Papp-Dadai Laura (utolsó Varga Angelika
éves
óvodapedagógus
hallgató)

Száraz Ildikó
Patak Zsuzsanna

Pillangó csoport (vegyes életkorú gyermekcsoport 3-4-5-6 évesek)
Óvodapedagógus
•
•

Pedagógiai asszisztens

Szabó Éva (tagóvoda vezető)
Teremi Enikő

Dajka

Papp-Dadai Laura (utolsó Horváth Mónika
éves
óvodapedagógus
hallgató)

Kaszáló utcai székhely óvoda
Málna csoport (vegyes életkorú gyermekcsoport 3-4-5-6 évesek)
Óvodapedagógus
•
•

Lukátsyné Andruskó Diana
Radványi Rita

Pedagógiai asszisztens
Vad Anikó

Dajka
Bérces Krisztina

Levendula csoport (vegyes életkorú gyermekcsoport 3-4-5-6 évesek)
Óvodapedagógus
•
•

Pedagógiai asszisztens

Vad Anikó
Horváth-Meszes Bettina
Állandó délutános helyettes heti 1-2
napon:
Karczevicz Dóra és a Málna csoport
óvodapedagógusai

Dajka
Barka Renáta

Bodza csoport (vegyes életkorú gyermekcsoport 3-4-5-6 évesek)
Óvodapedagógus
•
•

Várfoki Gabriella Júlia
Baglady Ágnes

Pedagógiai asszisztens
Balogh Andrea

Dajka
Karlik Imréné
(Marcsi)

Vackor csoport (vegyes életkorú gyermekcsoport 3-4-5-6 évesek)
Óvodapedagógus
•
•

Kolozsvári Anna Krisztina
Molnárné Váradi Erzsébet

Pedagógiai asszisztens
Balogh Andrea

Dajka
Nagy Sabine

Barackfa csoport (vegyes életkorú gyermekcsoport 3-4-5-6 évesek)
Óvodapedagógus
•
•

Pedagógiai asszisztens

Tóth
Mária
Erzsébet Síposné Miskolczi Éva
(intézményvezető helyettes)
Ruiszné Baranyai Etelka

Dajka
Tóthné Orosz Andrea

Gesztenyefa csoport (vegyes életkorú gyermekcsoport 3-4-5-6 évesek)
Óvodapedagógus
•
•

Pedagógiai asszisztens

Síposné Miskolczi Éva
Farkas Erika
Állandó délutános helyettes heti 1-2
napon: Vackor és Barackfa csoport
óvodapedagógusai

Dajka
Szász Mária

Nagy öröm, hogy jelen nevelési évet személyi feltételeink viszonylagos biztonságában kezdhetjük. Ez
kevesebb terhet ró munkatársainkra a hiányzó státuszok helyettesítése és pótlása terén.
Tisztelt Szülők!
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 most is, miként tették eddig is.
Mi, itt a Kispatak Óvodában mindig azért fogunk dolgozni, hogy a nagykovácsi apróságok gyermekkora
csuda boldog legyen. Szeretettel várjuk Önöket!

Tisztelettel:
Szabó Orsolya
intézményvezető

