[Ide írhat]
Nagykovácsi Kispatak Óvoda
Szülői Szervezet Választmányi ülése
Jegyzőkönyv
Helye: Google Meet webinárium.
Időpont:
2020. november 3. (17.00)
Jelen vannak:
Szabó Orsolya – intézményvezető
Szülői Szervezeti Tagok: 19 fő.
Napirendi pontok:
1. Szülői Szervezet elnökének, alelnökeinek megválasztása a 2020-21. nevelési évre.
2. A Kispatak Óvoda 2019-20. évi Beszámolójának ismertetése, szavazás annak elfogadásáról.
(csatolásra került)
3. A Kispatak Óvoda 2020-21. évi Munkatervének ismertetése, szavazás elfogadásáról
(javaslatok beépítése...) (csatolva)
4. Tájékoztató a járványhelyzettel összefüggő intézkedésekről, a pedagógiai munkáról.
5. Kérdések, válaszok, aktualitások, javaslatok, egyebek...
Napirendi pontok elfogadása:100%
1. Szülői Szervezet elnökének, alelnökeinek megválasztása
A Szülői Szervezet eddigi elnöke Tinkó Szilvia szóban jelezte, hogy az idei évtől szeretné átadni a
feladatokat, mivel jelen járványhelyzetben rengeteg tennivalója van a munkahelyén. Megköszönve
munkáját, Szabó Orsolya javaslatot tesz az új vezető személyére, kéri a szülőket esetlegesen saját
jelölt személyének megnevezésére.
A Nagykovácsi Kispatak óvoda 2020/2021 nevelési évére megválasztott szülői szervezeti tagok:
Elnök:
Rüll Orsolya (Tengelice csoport-Száva utca)
Helyettesek:
1. Szász Tímea (Barackfa csoport – Kaszáló utca)
2.
2. A Kispatak Óvoda 2019-20. évi Beszámolójának ismertetése, szavazás annak
elfogadásáról.
A Beszámolót a szülők a meghívó csatolmányaként olvashatták, megismerhették. A szülőknek
kérdése, észrevétele nem volt, módosító javaslattal nem éltek.
A Beszámolót a jelenlévő szülők 100%-a elfogadta, melyet online jelöléssel (mikrofon
bekapcsolásával) jeleztek. (egy jelen nem lévő szülő korábban írásban jelezte elfogadását)
3. A Kispatak Óvoda 2020-21. évi Munkatervének ismertetése, szavazás elfogadásáról
A Munkatervet a szülők a meghívó csatolmányaként olvashatták, megismerhették. A szülőknek
kérdése, észrevétele nem volt, módosító javaslattal nem éltek.
A Munaktervet a jelenlévő szülők 100%-a elfogadta, melyet online jelöléssel (mikrofon
bekapcsolásával) jeleztek. (egy jelen nem lévő szülő korábban írásban jelezte elfogadását)
4. Tájékoztató a járványhelyzettel összefüggő intézkedésekről, a pedagógiai munkáról.
A szülői kör e-mailben megküldött információs levél kiegészítése történt, annak részletezése és
aktualizálása az alábbi pontokban:
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Tájékoztatási kötelezettségünk a járvánnyal kapcsolatos pozitív teszt eredményekről a GDPR
betartásával: csak hivatalosan igazolt hatósági határozattal rendelkező kolléga a és gyermek
esetében adunk tájékoztatást. Ebben az esetben is csak a személyiségi jogok betartásával.
Kollégáink saját döntése a csoport értesítése egészségi állapotukkal kapcsolatban mindaddig,
amíg hatósági határozattal nem rendelkeznek. Jelenleg nincs ilyen pedagógusunk. (2020. 10.
08.)
Munkatársaink és a gyermekeink védelme elsődleges, ezért további szigorítás történt a héten:
mindenkinek folyamatosan kötelező a maszkhasználat immár a csoportszobákban is, nem
csupán a közösségi terekben.
Kérjük szépen, hogy ha a családban koronavírus fertőzésről van tudomásuk, gyermeküket ne
hozzák óvodába és értesítsenek bennünket. Amennyiben gyermekük is tüneteket mutat,
feltétlenül teszteltessék. Egyéb esetben nem tudunk további megelőző intézkedéseket
hivatalosan tenni.
A gyakori hiányzások miatt pedagógusaink hamarosan átállnak a nevelési-fejlesztési
tervek/összefoglalók online megküldésére, melyek támogatják Önöket, családjukat,
gyermekeiket, hogy rugalmasan és naprakészen tudják követni az óvodai nevelést. Kérem,
jelezzék, ha további megsegítésre van szükségük gyermekük személyiségfejlődése érdekében.
Az SNI és BTMN gyermekek számára betegségen kívül nem áll módunkban engedélyezni a
hosszútávú hiányzást (a törvényileg engedélyezett lehetőségeken túlmenően). Számukra
különösen fontos az intézményi jelenlét és a fejlesztési lehetőségek maximális kiaknázása.
Kérjük, hogy az étkezések lemondása és visszarendelése legyen automatikus immár. A
hiányzást követő étkezés visszarendelést elmulasztó szülő gyermekének az adott napon nem
tudunk ételt biztosítani, így ebéd előtt kérjük szépen elvinni kis óvodásunkat.
Jeles napok az óvodában az idei évben:
A járvány és veszélyhelyzet miatt az idei évben a Márton napi lámpás felvonulás
óvodaépületek szintjén elmarad. Minden csoport pedagógusa saját hatáskörében dönthet arról,
hogy milyen formában/szervezéssel kíván megemlékezni Szent Márton legendájáról és a
Márton napi eseményekről. Erről a csoportok értesítik a szülőket.
Az Adventi teaház és a vásár is elmarad idén.
Mikulás ünnepe a régi szokás szerint történik majd. Mivel Miklós napja szombatra esik és az
óvodai ünnep soha nem előzheti meg a családi ünnep időpontját, ezért hétfőn fogják
kicsinyeink a meglepetést megtalálni cipőjükben.
A karácsonyváró délutánok hagyományos formájukban nem kerülnek megtartásra.
Munkatársaink már dolgoznak a meglepetéseken, hogy miként örvendeztethetik meg
családjukat más módon, emlékezetesen.

5. Kérdések, válaszok, aktualitások, javaslatok, egyebek...
Rüll Orsolya: A tavalyi évben megalakult Zöld Tanács fogja-e folytatni munkáját?
Válasz: Igen, terveink szerint online megbeszélések lesznek, Karczevicz Dóra tagóvoda vezető fogja
koordinálni ezt a munkát.
Liszkai Kinga: Iskolakötelezettséggel kapcsolatban milyen fontos tudnivalók vannak?
Válasz: November 15-i héten kerül kiküldésre az újabb információs levél, melyben az
iskolakötelezettség lesz a fókuszpont.
jelenleg is zajlik a szakértői beküldő dokumentációk elkészítése, melyen pedagógusaink jelölik az
egyéni pedagógiai-pszichológiai problémákat, melyre alapozottan kérik majd a szülők az iskolakezdés
egy évvel történő halasztását az Oktatási Hivatal felületén január 15-ig. erről részletes tájékoztatót
adunk a jövő héten (nov. 15).
Javasoljuk, hogy gyermekük érdekében ne tartsák vissza abban az esetben, ha mind mentálisan, mind
fizikálisan és lelkileg is érett lenne az iskolára, egyéb nem releváns okok miatt. Jelen
személyiségfejlődési tendenciájuk előrevetítetten kerül megítélésre, mely egy 10 hónapos időszakra
vetül előre (2021. szeptemberig). Az óvodapedagógusok és a szakértői bizottságok szakemberei
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minden esetben pontos és hiteles információkkal fognak szolgálni Önöknek gyermekük aktuális és
várható jövőbeni érettségével kapcsolatban.
Tinkó Szilvia leköszönő elnök megköszöni a bizalmat és jó munkát kíván a leendő vezetésnek.
Szabó Orsolya intézményvezető megköszöni a részvételt és 18.00 órakor bezárja a Szülői Szervezet
ülését.

…………………………..
Rüll Orsolya
Szülői Szervezet elnöke

A jegyzőkönyvet készítette:

……………………………………….
Rüll Orsolya

……………………………………………
Szabó Orsolya

Nagykovácsi Kispatak Óvoda, Szülői Szervezet

