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1. Általános bemutatkozás, tájékoztatás
Csordásné Tőkés Katalin bemutatkozik, elmondja, hogy két helyettese, Metzler Ferencné és Ivanov Ildikó
kimentését kérte egyéb előre nem látható elfoglaltsága miatt.
Ismerteti elérhetőségeit, tájékoztat, hogy az óvodában ebben az évben Ivanov Ildikó fejlesztő pedagógusként
segíti a gyermekeket.
Tájékoztat, hogy minden részletes adata az óvodának, az óvoda alapítványának, a fenntartónak – az
elérhetőségek, nyomtatványok, segítő anyagok, az étlap – az óvoda honlapján (http://uromovi.hu) elérhető és
hozzáférhető. A honlap folyamatosan frissül, kéri is egyben az szülői közösség tagjait, hogy csoportjaikban
tájékoztassák a szülőket arról, hogy a honlap létezik, aktuális tájékoztatást nyújt a mindennapokkal
kapcsolatosan.
2. Óvodai fényképezés, a fényképész kiválasztása
Az óvodavezető elmondja, hogy idén is érkeztek személyesen és papírformában is megkeresések a 2016/17es nevelési évben aktuális óvodai fényképezéssel kapcsolatosan. Két fényképész személyesen szeretne
bemutatkozni a mai napon, szeretné tájékoztatni a szülői közösség tagjait ajánlatának részleteiről.
- Fedor János ismerteti cége adatait, elmondja a fényképezéssel kapcsolatos
részleteket, átadja ismertető anyagát, árajánlatát.
- Szinnai Zsolt elmondja, hogy az előző nevelési évben az általa képviselt Orange Fotó
kapta a megbízást a gyermekek fényképeinek elkészítésére. Tájékoztatja a szülői
közösség tagjait, hogy az előző év problémáiból okulva milyen változtatásokat képzel
el, vél megvalósíthatónak a gördülékeny munkamenethez. A szülők is jelzik az

előforduló nehézségeket, pl. utánrendelés, cd rendelés; megállapodnak abban, hogy
pozitív elbírálás esetén mindezt megoldják az idei nevelési év során.
Két további ajánlat érkezett még be az óvodavezetéshez a Tutti Fotóstúdiótól Romhányi Ferenc, ill. Somogyi
Barbara fényképész részéről. Romhányi Ferenc már korábban készített fényképeket az óvodában, így az ő
anyaga ill. képeinek minősége ismert a szülők számára, Somogyi Barbara pedig kétféle képet, méretben és
stílusban eltérőeket ill. árajánlatot küldött.
A tájékoztatás követően Csordásné Tőkés Katalin felkéri a szülői közösséget az ismertetők megtekintésére,
átgondolására és megvitatására, a döntés meghozatalára.
A szülői közösség jelenlevő tagjai többséggel megszavazzák, hogy az idei nevelési évben, évi egy
alkalommal, tavasszal, az Orange Fotóstúdiót kérjék fel a fényképek elkészítésére. Az óvodavezető
tudomásul veszi a döntést, arról értesíteni fogja a fényképészeket.
3. Szülői közösség elnökének megválasztása
Csordásné Tőkés Katalin elmondja, hogy mint eddig is minden nevelési évben, idén is meg kell választani a
szülői közösség elnökét.
A jelenlevő tagok felkérik Borzi Szilviát (Őzike csoport), hogy lássa el az elnöki tisztet, aki megköszöni az
ismételt bizalmat, és elfogadja a felkérést.
4. Házirend, étkeztetés, délutáni foglalkozások
Az óvodavezető elmondja, hogy a csoportok egy héttel korábbi szülői értekezletén az óvónők ismertették a
házirendet, annak elfogadását és magukra kötelező érvényűnek tekintését a szülők aláírásukkal rögzítették.
Tájékoztat, hogy a kivonaton az étkezés lemondására szolgáló e-mail cím tévesen került feltüntetésre. Kéri a
jelenlevőket, hogy a csoportlistákon jelezzék a szülőknek a tévedést, javítani fogja az óvoda a kivonatot.
Tájékoztat továbbá arról, hogy az étkezés napi költsége egyelőre nem változott, 680,-Ft/nap, azonban a
következő testületi ülés egyik napirendi pontja az óvodai étkezési költség felülvizsgálata lesz.
Ismételten felhívja a figyelmet arra, hogy – ahogy már az előző nevelési év végén is kihirdetésre került -, azon
gyermekek részére, akik ingyenes étkezésre jogosultak ugyan, de szüleik nem mondják le ebédjüket a
házirendben meghatározottak szerint hiányzásuk/távolmaradásuk idejére, az óvoda a le nem mondott
napokra ki fogja számlázni az étkezési díjat.
Három hónap a türelmi idő, amennyiben a térítés összege ezidő alatt nem érkezik meg az óvoda számlájára,
a tartozáskezelés átkerül a Polgármesteri Hivatal hatáskörébe.
Az óvodavezető elmondja, hogy az idei nevelési évben a nagycsoportos gyermekek részére az alvásidő
második felében foglalkozásokat szerveztek. Mindezekről az összevont szülői értekezleten már részletes
tájékoztatást kaptak a szülők, esetleges további kérdésekkel kéri, legyenek szívesek a foglalkozások
oktatóihoz fordulni, elérhetőségeik szintén megtalálhatók az óvoda honlapján.
Balog Dorina felajánlja, hogy szívesen tart labdajátékos ügyességi, játékos foglalkozást a gyermekek részére
korcsoport-meghatározás nélkül, a szülői közösség megbeszéli, hogy előzetes felmérést végeznek a
csoportokban, lenne-e igény ilyen típusú foglalkozásra. A foglalkozás időpontja várhatóan hétfőn és szerdán
délután lesz, költsége kialakítás alatt.
Csordásné Tőkés Katalin köszönetét fejezi ki a felajánlásért, kéri a szülőket, hogy legkésőbb október 3-ig
legyenek szívesek megküldeni részére a csoportok összesített igényét.
5. Alapítványi adományok felhasználása, udvarrendezés, pályázatok
Az óvodavezető elmondja, hogy az elmúlt hónapok alatt két nagyösszegű (2 x 600 000,-Ft) adomány érkezett,
az egyik a Maci csoportból, ennek összegét kétfelé osztva, 300 000,-Ft a Maci csoport kezelésében maradt,
300 000,-Ft-ot pedig az óvoda fejlesztésére használnak fel. A másik felajánló névtelenséget kért, ott a teljes
összeg szabadon felhasználható, melynek egyik részéből már a gyermekek fejlődését is segítő játékszerek
(futóbicikli, tollaslabda, roller, ugrálókötél, stb.) kerültek beszerzésre, a másik feléből az udvar fejlesztését
szeretnék megvalósítani.

Időközben azonban kiderült, hogy egy óvodák számára udvarfejlesztésre szóló pályázatot írtak ki, melyen az
óvoda szeretne indulni. Annak elbírálásáig a felajánlásból származó összegeket nem használná fel az óvoda,
mert ha sikerül elnyerni a pályázatot, akkor abból az udvar teljeskörű átépítése megvalósítható, miáltal az
adományokból fennmaradó összeg más célra felhasználható marad.
6. Adventi játékvásár
A tavalyi évhez hasonlóan idén is az óvoda melletti sétálóutcán kerül megrendezésre az Adventi játékvásár,
melynek tavaly hatalmas sikere volt. Az idei évben egyes részleteken még igyekszik a szülői közösség
javítani (világítás, asztalok elhelyezése, stb.), de a vásár alapvetően változatlan formában zajlik majd.
Időpontja: 2016. december 12., 16:00-18:00 óráig. Az óvoda biztosítja az áramot, az asztalokat, a teát és a
zenét. A csoportok feladata lesz az asztalok díszítése, az ajándéktárgyak összegyűjtése, az árusítás
megszervezése, reklámplakát elkészítése és kihelyezése. A vásárt követő összepakolás a csoportok és az
óvoda közös feladata. A vásárra november első hetétől kezdünk el készülni, az ajándéktárgyakat a vásárt
megelőző napok délutánján lehet behozni az óvodába, a csoportok saját maguk gyűjtik össze a
felajánlásokat, a vásár napján kb. három órától lehet elkezdeni a kipakolást.
7. Kérdések, felvetések
Nyári étkezés elszámolása: több szülő érdeklődött, hogy a nyári étkezések-hiányzások elszámolásának
rendezése mikorra várható. Az óvodavezető elmagyarázza, hogy a házirendben foglaltaknak megfelelően az
óvoda a hónap elején a teljes hónapra köteles számolni az étkezés költségét. A hiányzások, függetlenül az
előre bejelentett időpontoktól, csak utólagosan kerülhetnek kiegyenlítésre. Ez nem az óvoda döntése, a
számlázó program kizárólag ezt teszi lehetővé, ideértve azt az esetet is, amikor az óvoda éppen a nyári
zárási idővel számol. A program kizárólag az államilag elfogadott ünnepnapokat tudja kalkulálni az összegek
megállapításánál. A végleges fizetés-rendezések október hónap folyamán megtörténnek. Kéri a fentiek szíves
tudomásul vételét.
Étkezések során az édességek mennyisége: az egyik szülő kérdésére válaszolva az óvodavezető
elmondja, hogy a törvény által adott lehetőségek és keretek szerint állítják össze az étkezéseket, köszöni a
jelzést, oda fognak figyelni a továbbiakban arra, hogy egy napon két étkezés során lehetőség szerint ne
legyen két édesség.
Elmondja azonban, hogy az étlap összeállítása, annak megváltoztatásának joga az óvoda élelemezésvezetőjének és vezetőjének hatásköre.
A tagóvoda képviseletében jelzik a szülők, hogy a tagovi udvara nagyon leromlott állapotban van, már
nem alkalmas nagyobb gyermekek mászókázására, hintázására, folyamatos elfoglalására, a játékok főként a
kisebb gyermekek részére megfelelők, valamint a fű teljesen kikopott.
Az óvodavezető köszöni a jelzést, elmondja, hogy tudnak a kialakult helyzetről, megoldásán dolgoznak,
azonban türelmet kér addig, míg az udvarfelújítási pályázat elbírálásra kerül. Az addig is megoldható kisebb
munkálatokat igyekezni fognak mihamarabb a pályázatbeadástól függetlenül megoldani, és lehetővé tenni a
gyermekek számára a teljes értékű szabad levegőn történő játékot, elfoglaltságot.
Csordásné Tőkés Katalin elmondja, hogy SZMK megbeszélésre az óvodanaptár szerint tavasszal, a Napraforgó
nap előtt kerül sor. Hozzáteszi azonban, hogy amennyiben szükségesnek ítéli a szülői közösség, egy soron kívüli
értekezlet összehívható az Adventi játékvásár előtt november második felében. A végleges időpontokról írásban
értesíti a szülői közösséget.
Csordásné Tőkés Katalin megköszöni a megjelenést, az aktív részvételt, és befejezi az értekezletet.

Kelt, Üröm, 2016. szeptember 21.
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