„A múlt azért gyönyörű, mert az ember nem ismeri fel az érzelmet, mikor az éppen
születik. Csak később teljesedik ki, és így a jelenről soha sincsenek komplett
érzelmeink. Csak a múltról.”

1. Bemutatkozás:
A Szülői Munkaközösség tagjaiknak célja, hogy összegyűjtsék, figyelembe vegyék és
próbálják megvalósítani, támogatni, mind a Nagykovácsi Kispatak Óvodát, és annak
óvodapedagógusait, mind a szülőket, kik mindennapos nevelésre az óvodára bízzák
gyermekeiket. Egyik legfontosabb feladatai közé tartozik, hogy szilárd hátteret adjon az
Óvodának, az egységre való törekvést és a kölcsönös megértést biztosítsa
óvodapedagógusok és szülők között.
Célja, hogy közösséget építsen óvoda és családok – családok és családok között. A
közösség a feladatokat önkéntes alapon viszi véghez, felölelve minden Nagykovácsi
Kispatak Óvoda csoportot, hogy a tagok közös törekvései minél több szülőhöz
eljussanak és támogatásukat tudják kérni.
Kérjük minden meglévő és leendő szülőtársat, hogy észrevételükkel, javaslataikkal és
innovatív törekvéseikkel keressék a Szülői Munkaközösség Elnökét és Alelnökeit.
2. Aktuális híreink és kitűzött feladataink:

A folyamatban lévő pontjainkat sárga színnel jelöltük, melyekhez mindig várunk
szívesen csatlakozó szülőket, akik tudnak és szeretnék támogatni a Nagykovácsi
Kispatak Óvodát, hogy ezek minél hamarabb megvalósulhassanak. Bármilyen további
ötletet, javaslatot szívesen fogadunk.
Javaslat

Megvalósíthatósági
lehetőség

Felelős

➢

a karácsonyi ünnepségek a
vírushelyzet
miatt
elmaradnak, videós mikulás
meglepetés a gyerekeknek,
ahol Szabó Orsolya egy
mesét olvashatna fel

igyekeznénk
olyan
szülőket toborozni, akik
jártasak a profi videó
készítésben, vágásban és
ezt önkéntes alapon
vállalnák

Szász Tímea

➢

a
legjobban
érintett
korosztálynak
a
nagy
csoportosokat tartjuk, így
hasznosnak találnánk, ha
létre lehetne hozni egy
iskolai felkészítő segítő
külön csoport, pl.: ötletek
finom motorikus készségek
fejlesztésére

itt egy külön csoport
létrehozása FB oldalon,
ahova
minden
óvodapedagógus
tölthetne fel ötletet,
rotációs alapon heti egy
csomagot

Papp-Dadai
Laura

Státusz

Egyéb

Nagykovácsi Kispatak
Óvoda – iskolára
hangoló FB oldal

Javaslat

Megvalósíthatósági
lehetőség

Felelős

Státusz

Egyéb

2021-2023

szeretnénk kérni a
szülőket, hogy aki saját
ismer fejlesztő szülőt és
támogatná az
elképzelést jelezze
felénk

➢

az online - digitális óvoda a
jelen és a jövő, így
fontosnak tartjuk, hogy
támogassuk
pedagógusainkat,
akár
eszközökkel,
akár
képzéssel,
informatikai
ötletekkel

igyekeznénk
minden
csoportban
informatikához jól értő
szülőt találni, hogy
támogassa az adott
csoport
online
tevékenységeit

Rüll Orsolya

➢

a gyerekek a jelenlegi
helyzetben, akár több hétig
nem tudnak menni az
óvodába, kérjük, hogy
legyen
virtuális
kapcsolattartás
gyerekekkel,
érzelmi
szempontból és a szociális
kapcsolatok
fenntartása
miatt

szülők
segítenének
online
meetinget
szervezni, két hetente 1
alkalommal 1 órára,
hogy a gyerekek úgy
tudnának
kicsit
egymással beszélni, a
szülői
értekezletek
átterelése az online
meetingre

Rüll Orsolya

➢

e-étkezés,
e-igazolás
lehetősége,
innovatív
szempontból
a
jövőre
nézve,
papír
munka
kiváltása (környezetbarát,
vírusmentes)

innovációs pályázatok
felkutatása, esetlegesen
informatikus egyetemi
hallgatók bevonása

Rüll Orsolya

➢

Nagykovácsi
Óvoda
megújulása

Kispatak
honlapjának

igyekeznénk
olyan
szülőket toborozni akik
jártasok
a
honlap
fejlesztésben és ezt
önkéntes
alapon
vállalják

Somogyi
Péter

➢

családok támogatása, sokan
a vírus alatt anyagilag
jelentősen károsultak, így a
gyermekeik ellátása is
veszélybe került

anonim
módon
szeretnénk
támogatni
ezeket a családokat és
kérnénk
az
óvoda
vezetés segítségét, hogy
ha bárkit tudnak, név
nélkül velük egyeztetve
gyűjtést szervezhessünk

Dános Linda

2021.
januártól
folyamatosan

kérjük, hogy aki tud
ilyen családról, szeretné
jelezni, keresse meg
Szabó Orsolya
intézményvezetőt

➢

Zöld Tanács hirdetése,
online
megjelenése,
programjaink átgondolása a
vírus
helyzetre
való
tekintettel

10 fő alatt vagy
virtuálisan
folytatódnának a havi
egy megbeszélések és
szeretnénk
tervet
felállítani tavaszi kültéri
programokra,
pl.:
kirándulások,
veteményesek
előkészítése, gondozása,
csíráztatás

Karczevicz
Dóra

2021.
januártól
folyamatosan

kérjük a szülőket, hogy
hirdessék a Tanácsot,
jelentkezzenek, akiknek
fontos a
környezetvédelem,
ökogazdálkodás

➢

vírus alatti kommunikáció
egységesítése, hogy mikor
hogyan mehet a gyerek
óvodába, erről egy közös

fontosnak tartunk egy
egységes
kommunikációt, hogy
mik az elvárások a
szülők felé, mely hosszú
távon
a
további

Szabó Éva

Nagykovácsi Kispatak
Óvoda honlapja,
rendszeres
kommunikációs levél

Megvalósíthatósági
lehetőség

Javaslat
tájékoztató
felületen
➢

internetes

Felelős

Státusz

kérdéseket,
félreértéseket
csökkentené

Egyéb
Szabó Orsolya
intézményvezetőtől

fejlesztési
lehetőségek
összegyűjtése, célunk a
Kaszáló és Dózsa György
utcai óvodák kertjeinek
megújítása, újabb kültéri
játékok beszerzése stb..

szeretnénk
kérni
a
szülőket,
hogy
támogassák az egyes
beruházási törekvéseket,
akár fizikai, szellemi
vagy anyagi erőforrással

Szabó
Orsolya

➢

óvodai
csoportok
bemutatása videós kis
formában, mivel a nyitott
napok megtartása egyre
nehezebbnek tűnik

videót készíteni minden
csoportról, hogy telik
egy délelőttük, szintén
videós formában

Orbán
Tamás

➢

ünnepnapok megtartása a
jövőben,
hogyan
szervezhetünk Mihály vagy
Márton napot, Óvodai Bált
az
újonnan
kialakult
helyzetben

gyerekek és közösség
szempontjából
hiányoznak az eddig
szépen
átélt
közös
ünnepnapjaink, miben
tudunk szülők segíteni,
hogy ezek a jövőben is
meg legyenek tartva
akár új formában

Rüll Orsolya

2021-2023

kérjük azon szülők
jelentkezését, akik a
megvalósíthatóságban
részt tudnak venni

2021.01.01.2021.08.31.

kérjük a szülőket, hogy
ötlettekkel támogassák
az óvodát

Rüll Orsolya

3. Szülői Munka Közösség elérhetősége és bemutatkozása:
Rüll Orsolya vagyok, három gyermek édesanyja. Két nagyobb
gyermekem közül fiam a Tengelice, lányom a Barackfa csoportba jár.
Szeretném innovatív gondolatokkal, ötletekkel támogatni a szülőket
gyermekeikkel együtt; de a kétkezi munkába is szívesen részt veszek, ha
azzal egy óvodai kert felújítást tudok segíteni. Nyitott vagyok minden
gondolatra, javaslatra, kérésre, kérdésre, ezért kérem szépen a szülőket,
hogy ha bármiben tudok segíteni, keressenek bizalommal.
Elérhetőségeim: rullorsolya@gmail.com, 06-70-46-67-297. Köszönöm
szépen bizalmukat és remélem a jövőben sokat tudunk együtt tenni
gyermekeink minden napjaiért, óvodánkért.

Dános Linda vagyok, 2 kislány anyukája. Nagyobbik kislányom 2017be kezdte az óvodát a Dózsa György úti tagóvoda Pillangó csoportjában,
kisebbik lányom 2020-ban csatlakozott ehhez, a már jól ismert, szeretett
csoporthoz. Nagy örömmel fogadtam a felkérést, hogy vegyek részt a
Szülői Szervezet elnökségének munkájában. Bízom benne, hogy sikerül
jól működő együttműködést kialakítanunk mind a szülőkkel, mind az
óvodával és sok felmerülő feladatot, problémát megoldani.

Szász Tímea vagyok, mindkét gyerekem a Barackfa
csoportba járt és elsősorban miattuk vállaltam el ezt a
feladatot. Másodsorban pedig szeretem az új
kezdeményezéseket, kreatív ötletet és minden olyan
tevékenységet, ami jobbá, érdekesebbé, biztonságosabbá
teszi a gyerekek életet. Úgy gondolom, hogy a
közösségeinket mi magunk kell építsük, alakítsuk, hogy
olyan legyen, amilyenre vágyunk. A szülői
munkaközösség tagjaként, pont ehhez szeretnék hozzájárulni legjobb tudásom és képességeim
szerint.

