Kispatak Óvoda

Kedves Nagykovácsiak!
Szabó Orsolya intézményvezető

A segítségüket szeretném kérni.

Nem titok, hogy Magyarországon egyre égetőbb az óvodapedagógus
hiány, és ebből kiemelkedik Budapest és Pest megye. Ez a jelenség már
tavaly utolérte óvodánkat is. Akkor részben sikerült megoldani a problémát, de súlyos munka terheket vittünk egész év során. Sajnos idén
sem változott a helyzet – jelenleg három, decembertől további egy
betöltetlen álláshely várja „gazdáját”.
Segítsenek kérem!

Amennyiben a környezetükben ismernek olyan óvodapedagógust,
akit vonz a csodálatos környezet a kiváló munkatársi közösség és a remek felszereltséggel bíró intézményünk, valamint az alábbi juttatások
• lakhatási támogatás

• kiemelt munkavégzésért adható anyagi elismerés
• cafetéria

• munkacipő/munkaruha
• utazási költségtérítés

• továbbképzési támogatás

Ajándékot kaptunk!
Nyár elején történt, amikor már az új nevelési évet tervezgettük, hogy
levelet kaptunk egy régi óvodásunk édesanyjától.

„Kedves Szabó Orsolya!
Lányom 6 évvel ezelőtt ballagott a Kispatak óvodából (Dózsa Gy. út Zsebibaba csoport). Szép emlékeket őriz onnan. De ma már nagylány, és az
évek során felgyűlt sok-sok játékát szeretné elajándékozni. Így eszébe
jutott, hogy a régi óvodájának ajándékozna olyan szép állapotú, tiszta,
hibátlan játékokat, amik megfelelőek az ovisoknak.
Szeretném megkérdezni, hogy elvihetnénk-e az ovinak ajándékba. Vagy
esetleg tovább tudják-e adni nehezebb sorsú/rászoruló családoknak?”
Olgáék levelének csudára megörültünk, hiszen a legkisebb apróság is
elképesztő segítség egy önkormányzati óvodának. Örültünk, hogy egy
régi óvodásunknak eszébe jutott gyermekkorának boldog helyszíne és
az, hogy egy fiatal lány így gondolkodik kedves játékainak a jövőbeni
sorsáról. Lehetősége lett volna értékesíteni, másnak ajándékozni, egyéb
módon megválni tőlük. Ő mégis minket választott. Ajándékot kaptunk
tőle, melyhez csak egyetlen gondolatot szeretnénk hozzátenni: köszönjük, hogy szerethettünk téged kicsi nagy lányunk.
(A kapott ajándékból valamennyi óvodai csoportunknak bőségesen jutott, a könyvek egy részét Átadtuk a Nagykovácsi Általános Iskolának,
nagyobbik részét pedig az ősz folyamán kialakításra kerülő óvodai Kisbagoly kuckó-könyvtárban fogjuk felhasználni.)

akkor sok szeretettel várjuk jelentkezésüket!

Fogjunk össze, hogy a nagykovácsi gyerekeknek óvó néniket találjunk
és fogjunk össze, hogy meg is tudjuk tartani Őket. Nagykovácsi
Önkormányzata vállalja a plusz juttatások finanszírozását, a
munkakörülmények minőségi megtartását és javítását. A Kispatak
Óvoda igazi pedagógiai szakmai központ, ahol minden hivatástudattal rendelkező pedagógus otthonra talál. Önöket arra kérem, hogy
támogassanak, segítsenek minket munkánkban, hogy a legtöbbet adhassuk Nagykovácsi legnagyobb kincseinek, az Önök gyermekeinek.
Segítségüket előre is köszönöm!

Gyakran ismételt
kérdések (GYIK)
Milyen indokkal kérheti a szülő gyermekének a kötelező óvodai
nevelés alóli mentesülését?
A harmadik életévét a tárgyévben augusztus 31-e előtt betöltött kisgyermek a nevelési év kezdetétől – szeptember 1-től – legalább napi
4 órában óvodai foglalkozáson vesz részt.
A kötelező óvodába járás alól felmentést adhat a gyermek lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerinti jegyző abban az
esetben, ha a gyermek családi körülményei, képességeinek kibontakoztatása, sajátos helyzete indokolja. A felmentési kérelmet
a szülők nyújthatják be az óvodavezető és a védőnő támogatásával.
A felmentés annak az évnek az augusztus 31. napjáig szólhat, amelyben a gyermek az ötödik életévét betölti.
A felmentési kérelem először a beiratkozást megelőzően, április 20áig adható be. Az óvodába már beiratott gyermekek esetében a kérelem benyújtására a leírt indokok alapján a nevelési év során is bármikor lehetőség van.

Nagykovácsi Kispatak Óvoda
Intézményvezető: Szabó Orsolya
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Óvodai bál
Ledács-Kiss Miklós
Nagykovácsi Óvodásokért Óvodai Alapítvány elnöke

Idén már a 11. alkalommal került megrendezésre, a Kispatak Óvoda
támogatására rendezett nagy sikerrel megvalósult Óvodai bál. Büszkék vagyunk, hogy Nagykovácsi közössége ilyen széleskörűen mozdul
meg, ha az itt élő óvódás gyermekek mosolyáért kell tenni. Hisszük,
hogy minden pozitív élmény, amit a gyermekeink megélhetnek, nagyobb korukban a közösségnek kamatozik majd.
Köszönet a bálért, köszönet a jótékonyságért!
A Nagykovácsi Kispatak Óvoda minden dolgozójának a hihetetlen
munkáért, a bál megszervezéséért.
A Nyár nyitány - black & white báli dekoráció ötletgazdáinak: Molnárné
Váradi Erzsébetnek és Papp-Dadai Laurának.
A dekorációs anyagokhoz nyújtott nagylelkű támogatásért a Nagykovácsi Kreatív Hobby Bolt tulajdonosának, Farkas Irénnek és a Hűvösvölgyi
Diego Kft tulajdonosainak, Farkas Tamásnak és Szemesy Barbara alpolgármesternek.

Grubics György üzletvezetőnek, Kuti László séf úrnak és a Nagy-szénás
Menedékház étterem dolgozóinak az est étel és ital kínálatának tökéletességéért.
A sok segítségért a szállításban és az előkészületekben: Bódi Józsefnek,
Görgényi Gábornak és a NATÜ Kft munkatársainak. Az Öregiskola minden
munkatársának a sikeres együttműködésért.
A Malibu zenekarnak a mulatság zenei élményéért.

Keleti Andreának és Kovács Zoltánnak a felkérésünk elfogadásáért, tehetséges táncosaiknak pedig a vérpezsdítő fellépésért.

KEZDET ÉS VÉG –
NUSE LABDARÚGÁS,
A FELNŐTTKOR KÜSZÖBÉN

Még csak most lett vége az előző labdarúgó szezonnak és
máris itt van előttünk az új.
Röviden a 2017/18-as hátrahagyott szezonról:
A legnagyobb sikert, csakúgy mint tavaly, az U14 érte el,
ismét dobogósokat köszönthettünk a Pest Megyei
bajnokságban. Ez egyben azt is jelenti, hogy a klub hivatalos fennállásának
nyolc éve alatt, a bajnoki, gólkirályi és fair play címek mellett, már
harmadszor lett bronzérmes valamelyik utánpótlás korosztályunk.
De a tavasz nem csak róluk szólt, hiszen nem kis siker, hogy az U16
mindössze három vereséget szenvedett tavasszal, így végül az értékes
5. helyet szerezte meg csoportjában! A legidősebbjeink, az U19-es
korosztály egyetlen vereséggel hozta a tavaszt, igazi bravúrként az utolsó
fordulóban egy nagyszerű 3:0-ás győzelemmel, az addig veretlen és már
bajnok Piliscsaba skalpját is megszerezte.
Izgalommal teli várakozással tekintünk az előttünk álló 2018/19-es szezon
elé, hiszen az U19-es csapatunk kiegészülve idősebb játékosokkal, új
életet kezd, így ősztől ismét lesz felnőtt labdarúgás Nagykovácsiban!

2018. augusztus

Koszecz Gyulának a Nagykovácsi Tv tulajdonosának a mozgóképes felvételért, Huszár Virágnak a báli élmény-fotókért.
Dávid-Szabó Eszternek az exkluzív pálinka kóstolás élményéért.
A báli belépők és plakátok tervezéséért Bajári Lillának. Brudi Tímeának
és a Szülői Szervezet tagjainak a tombola nyeremények gyűjtéséért, a
szervezésért. A süteményt készítő szülőknek a finom falatokért.
Horváth Nórinak, Bertalan Ágotának, Frank Boglárkának, dr. Kiss-Polauf
Mariannak, dr. Csiki Vandának, Molnár Anettnek, Gomola Petrának, Szilágyi Dominónak, és Horváth-Meszes Bettinának a divatbemutatón való
fellépésért. Köszönet a Me’Time Showroom vezetőjének és tervezőinek a
divatbemutatón felvonultatott ruhákért. Szikszay Krisztinának és Szilágyi
Dominónak a manökenek sminkjének elkészítésért.
A fő díj felajánlóinak nagylelkű támogatásukért: Kiszelné Mohos Katalin
polgármesternek és Kiszel Istvánnak. Kiemelt tombola támogatásukért
köszönet a Nagykovácsi Optikának.
A tombola felajánlásokért köszönet:
dr Fegyveres-Fiskál Gábor alpolgármesternek, Papp István jegyzőnek,
a Kiskamra Falatozónak, Mátyus Zsuzsának, az Ildikó Virág és ajándék
boltnak, a Baguett Company-nak, Álmos Ritának, a Millaberdo Kft-nek,
a Gabóca Bababoltnak, Brudi Tímeának, Töreky Alíznak, a Cédrus Patikának, a Csernus Kft-nek, Lillipop Cukrászdának és Kávézónak, a Dudok
Rendezvényháznak, a Kovács Cukrászdának, a Tandem Könyvesbolt és
Kávézónak, Héra Gábornak és Méhes Erikának, Vivae Sportruházatnak,
az Irka-Firka Papírboltnak, a Latinkert Kft-nek, Szafi Fittness Stúdiónak,
Homonnai Katalinnak, a designmania.hu-nak, a Melinda Szépségszalonnak, az all-natural.hu-nak, a Szent Sebestyén Gyógyszertárnak, Somogyi
Péternek, a Halkakas Bisztrónak, Réczei Gézának és Fazekas Ágnesnek, Kígyósi Nórának, a Pálinkatündér Kft-nek, Kiss Noéminek, a Patronlab-nak,
a Slowness-nek.
Köszönet és hála a sok-sok névtelen adományért, melyet a Kispatak Óvoda gyermekeinknek szántak!
Az adományok összege: 642. 000 Ft.
Köszönet a jótékonyságért!

Kezdet és vég, a NUSE legkisebb sportolói
elmondhatják, hogy egy olyan csapatban
játszanak, ahol óvodás kortól, felnőtt korig
lehet focizni, van jövőképük és lesznek (vannak)
példaképeik! Az utánpótlás korúak nyáron sem
pihentek, az eddigi legnagyobb létszámú, és
talán kijelenthető, hogy legsikeresebb napközis
táborainkban vettek részt, alig várják már a
következő szezont, az új igazolásokat, az új
barátságokat. Szóval edzések, edzőtáborok, munka, móka és kacagás – ez
a NUSE.
U7, U9, U11, U13, U14, U15, U17 és felnőtt csapataink várják a focizni
vágyókat.
TOBORZÓ már 5 éves kortól – felnőtt korig! foci@nuse.hu - www.nuse.hu

Ha te is látni akarod a legfrisseb
infókat rólunk, akkor lájkold a NUSE
facebook oldalát!
tel: 06/30-8573836

Hajrá NUSE,
hajrá Nagykovácsi!
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