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Kedves Szülők! 

Június 21-én tartottuk a „Nulladik szülői értekezletet” a Reménység Óvoda leendő új 

csoportjának szülei részére. 

Sajnos egy kommunikációs hiba miatt nem tudtunk mindenkit értesíteni erről az alkalomról, 

amiért elnézésüket kérem. Az alábbiakban a legfontosabb információkról szeretném 

tájékoztatni azokat, akik nem lehettek jelen, illetve emlékeztetőt adni a jelenlévő szülők részére. 

A 2022. szeptemberében induló új csoportunk élén két óvodapedagógust mutatott be az 

intézmény vezetője a jelenlévőknek: Gubicza-Bene Szilvia és Nagyné Kis Edina lesz a csoport 

óvónénije. Mindketten tapasztalt pedagógusok, és nagy lelkesedéssel csatlakoznak a katolikus 

óvodánk tagjaihoz. A csoport dajkája Tisza Anita lesz. Az új csoportunkban a kiértesítéshez 

képest egy kis névváltozást jelentett be az igazgató: Mustármag helyett a könnyebben 

ábrázolható Búzaszem lesz az új csoportunk neve. A csoporthoz egyelőre 11 gyermek tartozik. 

A közös alkalom egy körbeszélgetéssel indult. Mindenki elmondott a gyermekéről néhány 

fontos gondolatot. Ezt követően az óvónők tájékoztatójával folytatódott az értekezlet. 

Az óvónők elmondták, hogyan képzelik a napirendet, milyen eszközökre lesz szükség: 

- az óvoda 6 órától nyitva van, de a házirendnek megfelelően 7 órától fogadjuk a 

gyermekeket. Fél 9-ig mindenkinek be kell érkeznie. 

- A beérkező gyermekek reggeliztetése folyamatos egészen az első foglalkozásig. 

- Minden héten lesz a gyermekeknek hittanórája, amit a délelőtti közös beszélgetésen 

felelevenítenek. 

- Lehetőség szerint minden nap kimennek az udvarra, és a szabad levegőn töltik a délelőtt 

egy részét. 

- az ebéd közösen történik, az ebédbefizetés minden hónapban utólag esedékes, amiről e-

mailben kapnak értesítést a szülők. Az ebédet hiányzás esetén le kell mondani, e célból 

az iskola titkárságát kell értesíteni a következő telefonszámon 061/2829633. Az ebédet 

a következő napra 9 óráig tudják lemondani. Étkezési allergia esetén van lehetőség 

„mentes étel” igénylésére. 

- a délutáni alvás pizsamában (poló+nadrág), a saját plüssével (rongyijával), óvodai 

ágyneművel történik. A pizsamába öltözés egyfajta ritmust ad a napnak: a sajátjukba 

öltöznek, és megteremtik az alvás nyugodt feltételeit. Kérjük majd a szülőket az 

ágynemű kéthetenkénti mosására. 

- A gyermekeknek szükségük lesz egy váltás ruhára, kinti játszós ruhára, tornaruhára, és 

fehér talpú fűző nélküli tornacipőre is. A szekrényükben oviszsákban tárolják a 

holmijukat. 

- Kérünk tisztasági csomagot is: 1 cs. papír zsebkendő, fogkefe, fogkrém, fésű, 1 cs. 

szalvéta, 1 cs. WC-papír, 1 folyékony szappan. 



- Van lehetőség a jelek kiválasztásához, erre az óvónők ajánlanak lehetőséget (fiús és 

lányos jelek közül lehet választani). 

 

Szó esett a nevelési év kezdetéről, a beszoktatásról is: 

- A beszoktatást családlátogatás előzi meg. Edina és Szilvia közösen keresik fel a 

családokat egy közösen egyeztetett időpontban. Erre az alkalomra ajándékot is visznek 

magukkal, egy elkészítendő papír „lapbookot”, ami segítheti az óvodára való 

hangolódást. A lapbookot a szülők és az ovis gyermekekük közösen tölthetik fel 

tartalommal: belekerül a választott jel, rajz önmagáról, feltüntetik a kedvenc étel nevét, 

a kedvenc színt, az órát, hogy mikor érkezik az oviba, és mikor jönnek érte, ezt milyen 

rituálé kíséri stb.  

- A beszoktatás ütemezetten történik, először a volt bölcsődések kezdik a beszoktatást, 

majd a többiek. A beszoktatás menete: Augusztus 29.-én hétfőn jönne az első 5 

gyermek, és 31.-én szerdán a következő 5 fő.  

1. nap: a  teljes délelőttbe lehet betekintést nyerni, érkezéstől ebédig a csoportszobába 

2. nap:  délelőttjén a szülők hosszabb-rövidebb időre elhagyják az épületet (pl. sürgősen 

vásárolniuk kell, de megígérik nekik, hogy sietnek vissza értük) 

3. nap:  a szülők még kevesebbet vannak jelen, és itt is altathatják a gyermeket 

(készenlétben várva, hogy  jöjjön a gyermekért, ha szükséges) 

4. nap:   már  reggel bent hagyja a gyermekét és ebéd, vagy alvás, uzsonnázás után viszi 

haza. 

A tájékoztatás után kérdéseket is megfogalmazhattak a szülők, illetve kötetlen beszélgetés 

kezdődött. 

Az 1. szülői értekezletre augusztus végén, a beszoktatási hét előtt kerül sor, amelyen 

tájékoztatást adunk a további részletekről, és egyeztetjük a családlátogatás időpontjait is. A 

szülői értekezlet időpontjáról a Reménység honlapjának megújuló óvodai felületén, e-mailben 

és a Facebookon is tájékoztatást kapnak. 

A bemutatkozó alkalmunkat közös imádsággal zártuk. 

 

Budapest, 2022. június 27. 

 

 

Géczy Árpád igazgató s. k. 

 Gubicza-Bene Szilvia és Nagyné Kis Edina óvónők,  a Búzaszem csoport vezetői 

 


