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1. Buszos kirándulások feltételeinek szigorítása
Csordásné Tőkés Katalin elmondja, hogy az alábbiak szerint szigorították az összes szervezett buszos
kirándulás feltételeit:
- pontos utaslistát kérnek, melynek részletes adatokat kell tartalmaznia a gyermekekről,
- ellenőrizni kell a cég adatait, a sofőr igazoló okmányait,
- minden gyermekre utasbiztosítást kell kötni,
- a törvény már hatályos.
2. Anyák napi ünnepségek időpontjai
Az anyák napi ünnepségek idén is különböző időpontban, lehetőség szerint a testvérek csoportbeli
elhelyezésének figyelembe vételével, május hónap első felében lesznek megtartva.
3. Óvodai beiratkozás
Az óvodai beiratkozás időpontjai megtalálhatók az intézmény bejáratánál kifüggesztve.
Csordásné Tőkés Katalin elmondja, hogy a törvény előírása szerint minden ürömi lakcímmel rendelkező,
2017. augusztus 31-ig a 3. életévét betöltött gyermek kötelezően felvételt nyer az óvodába.

Amennyiben a fennmaradó férőhelyek kapcsán lehetséges lesz, még a 2017. október 31-ig, illetve december
31-ig 3. életévüket betöltő gyermekeket fogadhatja az intézmény, de a 2018. január 1-e után 3 éves kort
betöltőket nem, ők már a 2018/19-es nevelési évre iratkozhatnak be.
Egy csoport létszáma 25 fő. A beiratkozások, ill. a kötelezően felvett gyermekek száma alapján a létszám
20%-kal – tehát maximum 30 főre – emelhető.
Ezt a lépést az óvoda csak a legszükségesebb esetben fogja megtenni. A várható jelentkezők száma alapján
azonban az idei év során ilyen szintű létszám-emelésre nem lesz szükség, de ez legkésőbb augusztus 31-ig
kiderül.
A csoportok beosztását május végén, június elején kezdi el összeállítani a vezetőség.
A 2016/17-es nevelési évben kb. 70 fő ballag el az óvodából.
FONTOS: a beiratkozás nyílt nap is egyben, a jelentkező gyermekek és szüleik körbejárhatják az óvodát,
bemehetnek játszani a csoportokba, beszélhetnek az óvónőkkel, tehát sok idegen lesz azokon a napokon az
intézményben, amennyiben olyan értékeket tartanak a szülők a gyermekek szekrényeiben, azokat vigyék
haza, mert az óvoda nem vállal felelősséget eltűnésük esetén.
4. Portfóliók
Az óvodavezető elmondja, hogy az utóbbi időben több portfólió készítése zajlott le sikeresen, a közeljövőben
már csak egy várható, azt követően pedig már utoléri magát a rendszer. A mostani sok védés annak okán volt
ilyen gyakori, hogy a meghozott törvényi kötelezettségnek mihamarabb eleget kellett tennie az
óvodapedagógusoknak ahhoz, hogy folytathassák munkájukat.
5. Ballagás
Az idei évben a ballagás június 2-án lesz, aznap kizárólag a ballagó gyermekeket várják, nekik egyedi
programokat szerveznek az óvónők a délelőtt és a kora délután során, majd azt követően felkészítik őket a
ballagási ünnepségre.
A többi gyermek részére június 2-a nevelés nélküli munkanap, ami annak következménye, hogy a tavalyi év
után idéntől már együtt ballag a nagy- és a tagóvoda, ezáltal nem lesz meg sem a helyi, sem pedig a
személyi feltétele a nem ballagó gyermekek ellátásának.
Várhatóan 70 gyermek ballag idén az óvodából, ennyien az óvoda udvarán nagyon nehézkesen férnek el az
érkező szülőkkel, rokonokkal együtt, ezért jó idő esetére külső helyszínt keres az óvoda vezetése.
Amennyiben esős idő lesz, akkor az iskola tornatermében kerül megrendezésre a ballagás.
A tavalyi évben nagy sikere volt a gyermekekről készült fényképek ballagás ideje alatti kivetítésének (csak a
fénykép, és a gyermek jele kerül feltüntetésre, a neve nem), így ezt idén is tervezi az óvoda. Az óvónők fogják
megkeresni a képek bekérésével kapcsolatosan a ballagó gyermekek szüleit, három képre lesz szükség, egy
babakori, egy kisóvodás és egy aktuális korú képre. Amennyiben az előzetes felmérés során a szülők írásban
hozzájárulnak, a videó felkerül az óvoda hivatalos honlapjára (http://uromovi.hu).
A ballagási műsort a gyermekek még egyszer, az Ürömi Nyári Fesztivál első napján, június 17-én 16 órától
elő fogják adni. Ezen még kérik a gyermekek megjelenését. Az előadás előtt az óvónők által megadott
időpontban várják majd a gyerekeket az óvodában, ahol átöltöznek, elkészítik a lányok frizuráját, és onnan
együtt mennek át a színpadhoz. Az előadás után a gyermekeket szintén visszaviszik az óvónők az óvodába,
onnan lehet elvinni őket. Minderre a népviselet (melyet az óvoda biztosít) okán van szükség.
6. Nyári ügyelet
A tavalyi évhez hasonlóan idén is bekérte az óvoda a várható nyári jelenlétet. A táblázatra az óvónők nyári
szabadságának kiadásához van szükség. A következő napokban az óvodavezetés vissza fogja adni a
tervezeteket, hogy azokat pontosítani lehessen, lefoglalt nyaralások, kiadott szabadságok alapján.
Kérik ezt követően azokat visszajuttatni az óvónőknek.
Természetesen megbetegedés esetén az étkezés ugyanúgy lemondható, mint az év többi napján.
Fokozottan szeretné kérni azonban azt az óvodavezetés, hogy hosszú, a leadottól eltérő időpontban történő
utazásról a lehető legkorábbi időpontban legyenek szívesek értesíteni az óvodát a honlapon megadott
elérhetőségek egyikén, lehetőleg írásban.

7. Napraforgó nap
A Napraforgó nap idén május 27-n, szombaton kerül megrendezésre.
Az esőnap június 10-e lesz. Május 24-én előzetesen egyeztetünk az időjárásról, amennyiben kérdéses lehet,
még egy 27-e reggeli körtelefon fogja eldönteni, hogy megtartásra kerül-e a rendezvény.
Az egyeztetést az szmk vezetője kezdeményezi, a végső döntést az óvoda vezetője hozza meg, és az szmk
levelezőlistáján, valamint az óvoda honlapján értesíti erről a szülőket.
Ahogy az előző évben, a csoportok idén is önmaguk szervezik meg a foglalkozásokat, ehhez az óvoda
vezetése biztosít technikai segítséget, valamint egy ugrálóvárat, és egy tűzoltóautót a gyermekeknek.
Biztosítja továbbá az óvoda konyháját, amennyiben a szülők sültkrumpli készítését is szeretnék vállalni
feladatként.
A vállalások csoportok szerint:
Beléptetés, zárás

Pillangó, Halacska csoport

Pecázás

Halacska, Csiga csoport

Büfé

Teknőc, Süni csoport

Szórólapozás

Süni csoport

Arcfestés, kávé

Mókus csoport

Sorsjegy

Maci, Hangyácska csoport

Akadálypálya

Nyuszi, Pillangó, Csiga csoport

Hajfonás, buborékfújás
szélforgó, lufihajtogatás

Őzike csoport

Tetoválás

Katica csoport

Plakátkészítés

Őzike csoport

Ugrálóvár, tűzoltóautó

Óvoda vezetősége

Két fajta belépőjegy lesz, a családi jegy 1500,-Ft, két szülő gyermekekkel, a kísérőjegy 800,-Ft, egy szülő,
egy gyermek.
A pecázást mindenképp napos, füves helyen szeretné idén elhelyezi a csoport, mert az elmúlt évben tiszta
sár lett minden a medence környékén.
A falmászás még kérdéses, előző évben nem érte meg a program szervezőjének, ezért idén rákérdez a
Nyuszi csoport, hátha olyan összeget mond a szervező, amit még a csoportok csoportpénzből össze tudnak
adni.
A sorsjegyek ára sem változik, 100,-Ft/db. Ismét használható, jó állapotú játékokat kérünk, annak
feltüntetésével, hogy fiúnak vagy lánynak szól a játék.

A lufihajtogató bohóc nem ér rá a mostani szombaton, azonban a felesége igen, így a bohóc biztosított,
azonban ahogy az arcfestéshez, lufihajtogatáshoz is kérnénk további szülő jelentkezését, hogy a bohóc
program is kiaknázásra kerülhessen. Ennek költségét az Őzike csoport egyik szülője állja.
A beiratkozáshoz a plakátot, és a plakát szórólap-változatát az Őzike csoport elkészíti, és még péntekig a
titkárságra leadja.
A plakátok kinyomtatását Magyar Barbara vállalja, A3-as méretben.
A pénzügyi zárás, a pénz átadása az alapítvány részére minden évben fontos feladat, a Halacska csoport
ezért külön vállalja a zárás elkészítését, rendezését az Alapítvány képviselőjével.
8. Egyéb, kérdések
Szülői felvetés volt, hogy hogy lehetne az óvoda környékén a parkolást megoldani. Az érkező szülők autói
olyan helyen is megállnak, amivel gátolják a szabályosan parkoló gépkocsik akadálytalan továbbhaladását.
Csordásné Tőkés Katalin elmondja, hogy már tett lépéseket ennek rendezése ügyében, azonban ez nem az
óvoda fennhatósága, hanem önkormányzati hatáskör. Remélhetően új helyek kerülnek kijelölésre a
közeljövőben, ami gördülékenyebbé teheti a parkolást.
Elmondja azonban azt is, hogy mivel a kérdés csak napi kb. kétszer háromnegyed órás időtartamban
kérdéses, így nem foglal el első helyet a megoldandó helyzetek között.
A másik, visszatérő kérdés a beteg gyermekek óvodába hozatalát érinti. Sajnos többször előfordul, hogy
láthatóan beteg gyermeket adnak be a szülők reggel a csoportba.
Mit lehetne ez ellen tenni?
Az óvodavezető elmondja, hogy igyekeznek fokozottan figyelni a gyermekek egészségi állapotát, az óvónők
és a szülők is jelzik, amikor beteg gyermek van egész nap a csoportban. Az óvoda abban az esetben nem
tehet semmit, amikor a szülők a még nem teljesen gyógyult gyermeket orvosi igazolással engedik ismét a
közösségbe. Akkor azonban, mikor már pár napja beteg a gyermek, a vezető értesíti a szülőt, és megkéri,
legyen szíves a teljes gyógyulásig otthon tartani a gyermekét. Erre az elmúlt időszakban több alkalommal sor
is került, így remélhető a kedvező változás.
Kéri a szülői közösséget, legyenek szívesek erre a körülményre fokozottan felhívni a csoportjukba járó szülők
figyelmét: láthatóan beteg, elesett állapotban levő gyermeket legyenek szívesek a szülők otthon tartani,
ellenkező esetben az óvoda vezetősége hivatalos értesítést fog küldeni a szülőknek, és kérni, legyenek
szívesek hazavinni, és otthon tartani a gyermeket, míg újra egészséges nem lesz.

Csordásné Tőkés Katalin elmondja, hogy a következő SZMK megbeszélésre már csak a következő nevelési év
elején kerül sor, így megköszöni az szülők egész éves munkáját, sok sikert kíván a Napraforgó nap
megrendezéséhez, és befejezi az értekezletet.

Kelt, Üröm, 2017. április 19.

Csordásné Tőkés Katalin
óvodavezető

Borzi Szilvia
SZMK elnök

