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Ikt.sz.: 166/2021
„… ami pedig előttem van, annak nekifeszülve futok egyenest a cél felé, Isten
mennyei elhívásának Jézus Krisztusban adott jutalmáért.” (Fil 3,14)
Szülői levél – 2021. szeptember
Kedves Szülők!
Az új nevelési év várakozásaival, a mielőbbi találkozás örömével írom Önöknek
szeptemberi szülői levelemet! Szeretettel várjuk óvodásainkat szeptember 1-jén, szerdán
reggel! Természetesen az egyedileg megbeszélt beszoktatós időpontok figyelembe
vételével 
Hála Istennek, hogy megtartott bennünket a nyáron, hogy ismét valami újat készít
nekünk! Fogadjuk nyitott szívvel az Általa készített ajándékokat!
5 csoportunkban 124 kisgyermekkel kezdjük meg a 2021/2022-es nevelési évet.
Az elmúlt másfél év járvánnyal kapcsolatos nehézségei után jelenléti munkarendben,
megszorítások nélkül kezdünk. Jelenleg nem szükséges maszkot hordani (de
természetesen lehet), és nem mérünk testhőmérsékletet reggelente. A bejáratnál
elhelyezett kézfertőtlenítő használatára azonban kérem Önöket!
Ugyanakkor tájékoztatom Önöket arról is, hogy minden intézkedést és programot
az aktuális járványhelyzet tükrében felülvizsgálunk.
Az első óvodai napon kérünk szépen kitölteni egy nyilatkozatot arról, hogy a gyermekük
egészségesen kezdi meg az óvodába járást (a nyilatkozatot megtalálják a csoportok
öltözőiben). A beszoktatós szülőket kérem, hogy magukra nézve is töltsenek ki egy
nyilatkozatot, melyet megkapnak az óvó néniktől.
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Az igazolások rendje óvodánkban:
- a gyermek betegsége esetén, illetve ha az intézményünkből tünetei miatt
hazabocsátjuk, orvosi igazolás szükséges. Az igazolást az óvodapedagógusoknak
kell odaadni.
- 3 nap hiányzás szülői igazolással igazolható, az óvodapedagógusoknak kell
odaadni az igazolást. Erre saját dokumentumunk van, a csoportban lehet kérni.
- 3 napot meghaladó, nem betegség miatti hiányzás (pl. rokonlátogatás) esetén
ELŐRE az óvodavezető részére szükséges egy kérelmet (emailt) írni, a
titkarsag@csipkebokorovoda.hu címre. Az erre megkapott engedély számít
igazolásnak.
- A gyermekek hiányzásának igazolása és az étkezés lemondása között nincs
összefüggés, az étkezés lemondása a titkárságon keresztül történik.
Örömmel írom, hogy minden csoport 30.000 forintot költhetett eszköztárának
fölfrissítésére (játékok, fejlesztő eszközök) a szeptemberi indulásnál.
Folyamatban vannak a külsősök által biztosított foglalkozások szervezési munkái.
Terveink szerint lesz foci, néptánc délutáni elfoglaltság keretében, kiscsoportos kornál
nagyobbaknak. Ezen kívül sakk a nagycsoportos korúaknak, heti egyszer, pénteken
reggel. Zoopedagógiai foglalkozás a mini-kiscsoporton kívül mindenkinek délelőtt,
havonta egyszer. A programok beindulásáról azonnal tájékoztatjuk Önöket, amikor már
minden egyeztetést lefolytattunk a helyszínek és az időpontok tekintetében.
A Református Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény (EGYMI) logopédus,
gyógypedagógus és pszichológus munkatársai már megkezdték a munkát óvodánkban. A
logopédus és a mozgásfejlesztő kolléga személyében történt változás. A kötelező
szűrésekről az érinetteket tájékoztatják majd, kérem, hogy a tőlük kapott hozzájáruló
nyilatkozatot majd feltétlenül töltsék ki számukra. E nélkül nem végezhetik a munkájukat.
Tájékoztatom Önöket arról, hogy templomunk építkezése továbbra is zajlik. Az építővel
folyamatosan egyeztetünk a biztonságos munkavégzésről. Köszönjük a türelmüket és
megértésüket!
Sajnos egy nagy nyári viharban a kaputelefonunk megsérült, azóta többször javították, de
a helyrehozatala még mindig folyamatban van.
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A szeptember várható eseményei:
 1-jén első nevelési napunk az óvodában.
 7-én, 16.30-kor szeretettel várom a csoportok szülői képviselőit az év első SZMKülésére. Kérem, hogy minden csoportból jöjjön legalább egy fő szülői képviselő.
 16-án lesz intézményünkben egy pedagógusminősítés, Tolnay Lea kolléganőnket
érinti. Kérem, imádsággal gondoljanak rá és erre az alkalomra.
 A csoportok szülői értekezletei szeptember második felében lesznek, a Bárányka
csoporté október végén. Pontos dátumot a csoportos óvodapedagógusok fognak
adni.

Kívánom Önöknek Istenünk gazdagon kiáradó áldását és békességét egész évünkre!
Vitézné Horváth Erika
mb. óvodavezető

