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SZMK értekezlet 

2016. április 20.,  

17:30 óra 

Napraforgó Óvoda, Üröm 

 

Jelen vannak: Faragó Kriszta (Süni), Pópity Viktória (Süni), Szatmári Melinda (Nyuszi), Tuboly Ildikó (Csiga), 

Fehérváriné Mosonyi Judit (Mókus), Schvets Beáta (Pillangó), Csanádi-Tóth Krisztina 

(Halacska), Farkas Fruzsina (Maci), Kacska Krisztina (Méhecske), Csikósné Szabó Ildikó 

(Hangyácska), Fenyőházi Barbara (Katica) Villányi Judit (Őzike), Borzi Szilvia (Őzike), Török 

Bea (Hangyácska)  

A jegyzőkönyvet vezeti Borzi Szilvia 

 

Napirendi pontok: 

- általános tájékoztatás a közeljövő eseményeiről 

- Napraforgó nap részleteinek megbeszélése 

 

Csordásné Tőkés Katalin köszönti a résztvevőket, és megnyitja az ülést.  

 

1. Általános tájékoztatás 

 

Tájékoztatja a jelenlevőket, hogy 2016. április 21-én az óvoda minden tagja színházba megy, ezért kinyitják a közt, ott lesz 

az öt busz, amellyel viszik a gyerekeket, kéri, semelyik szülő ne álljon be oda, akkor sem, ha nyitva lesznek a lezárások.  

 

Az óvodai beiratkozás 2016. április 25-26-án, ill. május 2-án lesz, ezek a napok nyílt napok is egyben, melyeken a szülők 

lehetőséget kapnak az óvodai életbe való betekintésre.  

 

A ballagás 2016. június 10-én lesz, az előzőekben megküldött értesítésnek megfelelően jó idő esetén az óvoda udvarán, 

esős idő esetén az általános iskola tornatermében kerül megrendezésre. 

 

A ballagást követő hétfői nap június 13-a nevelés nélküli munkanap.  

 

Megvitatásra felveti az udvar rendezésének kérdését. 

Még a nyári időszak előtt megvalósításra kerülhet egy gumitéglás terület kialakítása, mely a gyerekek részére játszó-

térként szolgálhat, ill. alkalmas lehet kültéri testnevelésre. Ezév őszén kerülhet sor az előzetesen írásban már megküldött 

kalandpark, ill. kresz-pálya ötletek megvalósítására. A kalandpark és a gumitéglás terület finanszírozása az alapítványi 

keretből, a kresz-pálya kivitelezése pedig pályázati-támogatási forrásból történhet.  

A szülői közösség egyhangúlag elfogadja a felvetett ötletek megvalósítását.  

 

A tagóvoda képviselője felveti, hogy fenntartói segítséget kérnek, mert a csoportszobákban mind a falak, mind pedig a 

padló állapota nagyon rossz, már múlt nyáron próbálták festéssel javítani a helyzetet, de a vakolat omlik, tehát csak 

időlegesen tudtak jobb állapotokat teremteni.  

Csordásné Tőkés Katalin elmondja, hogy felveszi a fenntartóval a kapcsolatot, és minden lehetséges intézkedést megtesz 

a helyzet rendezése érdekében.  

 

Felvetett kérdésre válaszolva elmondja, hogy a fenntartó a következő napokban tervezi végrehajtani az udvari homokozók 

homokjának cseréjét, azt követően meg fog történni a homokozók éjszakai takarása.  

 

Az óvodavezető elmondja, hogy bizonyára többen olvasták azon szülők közül, akiknek már iskoláskorú gyermeke is van, 

azt a levelet, melyet az iskolai SZMK vezetője írt az iskola bővítésével kapcsolatosan. A levél tartalma arra mutat rá, hogy 

az iskola álláspontja jelenleg egyértelműen az, hogy a tagóvoda intézményét tekintsék a bővítés egyetlen lehetséges 

megoldásának.  



Elmondja, hogy ezt intézményvezetőként várhatóan a mai napon megválaszolja, válaszának lényege az, hogy 

maximálisan kitart a tagóvoda megtartása mellet, érdeklődik, hogy az SZMK véleménye mi az adott kérdésben.  

Jelenlevők egyhangú támogatásukról nyilatkoznak, elmondják, hogy arról hivatalos levélben is értesítést fognak küldeni az 

óvoda vezetősége részére.  

 

Az elmúlt hetekben lezajlott fényképezésre áttérve érdeklődik, minden rendben zajlott-e. A visszajelzések alapján a 

megrendelőlap kitöltésével, ill. a gyermekek képének honlapon (fényképész) való feltüntetésével volt probléma, ami 

időközben megoldódott, a fényképek már nem hozzáférhetők az oldalon. Mind a gyermekek, mind a szülők szerint nagyon 

jó hangulatban zajlott a fényképek készítése.   

 

Csordásné Tőkés Katalin elmondja, hogy az Orczy Kalandpark felajánlása szerint az ürömi óvodás csoportok részére 

kedvezményes belépőt (1400,-/fő helyett 1000,-Ft/fő) és a nevelők részére ingyenes belépést tudnak biztosítani. Kéri, 

hogy az SZMK tagok tájékoztassák a csoportokat a lehetőségről.  

 

2. Napraforgó nap részleteinek megbeszélése 

 

Csordásné Tőkés Katalin elmondja, hogy az ő felajánlásából lesz ugrálóvár, az egyik anyuka felajánlásából pedig jön egy 

bohóc egész napra, aki lufit hajtogat, szórakoztatja a gyerekeket.  

 

A Nyuszi csoport idén is felállítja a mászófalat, ha van rá igény, azonban most az anyuka nem tudja fedezni a tavaly 

felajánlott önrészt, így érdeklődnek, szeretnék-e a szülők annyira, hogy ez a foglalkozás is elérhető legyen, hogy 

megoldást találjunk a hiányzó összeg fedezetére. A szülők határozata szerint igényt tartanak a programra, továbbá 

egyhangúlag elhatározzák, hogy mind a 11 csoport felajánl a saját csoportpénzéből 3000,-Ft-ot, így megoldható lesz a 

mászófal felállítása.  

 

Az egyik szülő által felajánlott lovaskocsizás ötletét a biztonság kérdése okán erre az évre elvetik.  

 

A felajánlások szerint a csoportok foglalkozásai: 

 

Nyuszi csoport   mászófal 

Pillangó, Halacska csoport beléptetés 

Süni, Méhecske csoport  büfé 

Maci, Hangyácska csoport  sorsjegy 

Őzike, Katica csoport  hajfonás, buborékfújás, szélforgó készítés, tetoválás 

Mókus + 1-1-1 anyuka  arcfestés, kávé, popcorn 

Csiga, Halacska csoport  horgászás 

 

A belépőjegy- és a sorsjegyárakkal kapcsolatosan abban egyeznek meg a szülők, hogy a belépőjegyek ára (családi jegy) 

idén 1500,-Ft, a sorsjegyek ára változatlan összegű, 100,-Ft/db. legyen.  

A következő napokban elkészül a plakát, két anyuka vállalja a kihelyezésüket a megszokott helyekre, valamint szintén a 

napokban körbeküldésre kerül a vállalásokat tartalmazó táblázat, melyeken a szülők felvezethetik, mit tudnak az idei 

Napraforgó naphoz felajánlani saját erőből.  A táblázatok a csoportszobák melletti faliújságokon, asztalokon lesznek 

megtalálhatók.  

 

Csordásné Tőkés Katalin megköszöni az aktív részvételt, és bezárja az ülést.  

 

Kelt, Üröm, 2016. április 20. 

 

 

 

  Csordásné Tőkés Katalin     Borzi Szilvia 

           óvodavezető     SZMK elnök 


