
Jegyz6ktinyv

Napraforgo Ovoda

Urom

2015. szeptember 21., 17:00 6ra

SZMK 6rtekezlet

Jelen vannak: Csord6sn6 Tcik6s Katalin, ovodavezet6

lvanov lldiko, ovodavezet6-helyettes

l\4etzler Ferencn6, 6vodavezet6-helyettes

l\4agyar Barbara, M6hecske csoport

Kaiser Zsuzsanna, Mokus csoport

Feh6rvarin6 l\4osonyi Judit, M6kus csoport

Tuboly lldik6, Csiga csoport

Csiga Adrienn, Srini csoport

Csan6di-Toth Krisztina, Halacska csoport

Villinyi Judit, 6zike csoport

Borzi Szilvia, Ozike csoport

Feny6h6zi Barbara, Katica csoport

Csikosne Szab6 lldiko, Hangyecska csoport

Tordk Beata, Hangy6cska csoport

Varga-L6n6rt Katalin, Maci csoport

Linczmayer Szilvia, l\,laci csoport

Schvets Beata, Pillango csoport

CsordAsn6 T6k6s Katalin megnyitja az iil6st.

Udvozli a jelenlev6ket, roviden bemutatkozik, bemutatja a k6t 6vodavezetd-helyettest.

Felk6ri Bozi Szilvi6t a jegyzcikonyv vezet6s6re.

Elmondja, hogy az els6 feladat az SZMK elncik megv6laszt5sa. Jelenlev6k tart6zkodas n6lkul megszavazzek Borzi

Szilvi6t SZMK elnoknek, 6s Fenydhiizi Barbar6t SZIVK elnokhelyettesnek. [4lndketten efuallaljak a feladatot.

Csord6sne T6k6s Katalin ismerteti a hSzirend fcibb pontiait, elmondja, melyek a legfontosabb veftozasok a

tavalyihoz k6pest.

Elmondja, hogy jelen hazirendet az 6voda munkat6rsaival egyeztetve megirta, azonban a szril6i

munkakozossegnek v6lem6nyez6si joga van, tehat e-mailen kdrbe fogja kiildeni minden szmk tagnak. K6ri, hogy

adott hatarid6n be[il legyenek szivesek az osszesitett vaftozatot r6sz6re visszakrildeni. A v6gs6 hizirendet

formeban 6s tartalmilag a fenntartd (Urdmi 0nkormdnyzat) hagyja jova.

lsmerteti, hogy a legl6nyegesebb pont az, hogy az 6voda ugyeletiideje megv,lltozott, d6lut6n 18:00 6riig tart nyitva,

ovon<ii feltigyelet mellett, K6ri, sziveskedjenek a szUl6k minden esetben a megadott id6pontig hazavinni a
gyermekeket, szabalyozasra keriilt, egy kisgyermek napi 10 6ran,rl tdbbet nem tdlthet neveldsi intdzm6nyben.

Felhivja a figyelmet az ovodai 6tkez6sek pontos lemond6s6ra. Elmondja, hogy az eddigi, kizar6lag e-mailben

tort6n6 lemond6s helyett szeptembert6l 1-t6l mind szem6lyesen, mind ir6sban, telefonon, valamint t6bl6zatos

form5ban is le lehet mondani az 6tkez6st. Minden szrikseges informirciot kihelyeztek a csoportok melletti
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falirjsagra. Fokozottan k6ri, hogy minden szLil6, friggetlenUl att6l, hogy mentesijl-e a fizet6s al6l, legyen szives

lemondani az 6tkez6st minden esetben, amikol tudja, hogy gyermeke nem fog 6vod6ba jonni,

Felhivja tovabba a figyelmet arra, hogy amennyiben a lemonddsok nem tortennek meg az ingyenes 6tkez6sek

megnovekedett szama miatt, az 0nkormirnyzat szankci6kat vezet be.

TovAbbra is preferdlt az ir,rsban tort6n6 lemond6s, dokumentalhato volta miatt.

Felmeriilri k6rd6sek eset6n az 6lelemez6s-vezet6vel lehet egyeztetni, az 6vodai elsz6mol6sban ugyan nem

nyijthatnak betekint6st, azonban k6res eset6n havi kimutatast kaphatnak a sz0l6k.

Tovabbra is megoldando problema a nyirri etkezdsek lemondas6nak kerd6se.

A szUl6k korai id6pontnak tanjak a mArcius 31-ig leadando nyarri jelenl6t-tervezetet.

El6zetes megallapod6s sziiletik an6l, hogy megmarad a marcius 31-i leadesi hatarid6 (tdrv6nyi kotelezetts6g

indokolja, kotelez6 szabadsagkiadas all a hatt6rben) azonban az 6voda m6g egy pontosito t6bl6zatot fog kiadni

mirjus v6g6n. Katalin felhivja a figyelmet, hogy ett6l frlggetlenlil 6rv6nyben marad az 6ltal6nos gyakorlat: a szi.]16 a

nySr folyam6n a megszokott m6dokon lemondhatja az 6tkez6st. K6ri azonban, hogy a tablezatban korabban mer

lemondott h6t eset6n, ha kideriil, hogy m6gis jon a gyermek ovod6ba, azt is jelez6k el6re,

Szril6i kerdesre valaszolva talekoztat, hogy az a gyermek, aki adott napt6ri 6vben kezdi az iskolat, augusztus 31-

ig jarhat ovodeba.

Szint6n felhivja a figyelmet a mulasztasok igazol5s6nak fontossegara: 5 igazolatlan nap eset6n az 6vodanak

ertesitenie kell a jegyz6t, 20 igazolatlan nap utan a csaladi p6tl6k keriilhet megvonasra.

Taj6koXat arr6l, hogy az idei 6v sor6n esed6kes mar az onertekel6s, r6szletesebb informirci6t szivesen ad az

6rdekl5d6knek, a legfontosabb szijl6i kozoss6gre vonatkoz6 informdcio, feladat az, hogy az 6vodapedagogusokr6l

az 6voda vezet6s6ge v6lem6nyt k6rhet a szLil6kt6l. Ugyanez vonatkozhal az 
'uode? 

magara, mint int6zm6nyre,

valamint az ovodavezet6 szem6ly6re is. Varhatdan 2-3 sztil6t6l kell egy szemelyre/az int6zmenyre bek6rni a

v6lem6nyez6st, amint pontosabb informacio all ezzel kapcsolatosan rendelkez6s6re, arrol tajekoztatast fog adni.

Katalin etadla a szot lvanov lldik6 6vodavezet6-helyettesnek.

lldiko talekoztatJa a sziil6ket, hogy az Urcimi Ovoda l6trehozta az Uromi 0vodirsok Alapitvirnyt 1999. februirr 18-

an, mely azota is sikeresen mukddik. A kuratorium elnoke lvanov lldiko, ket tagja van, AntalVioletta es Feny6hezi

Barbara,

Az alapitv6nnyal kapcsolatos dont6seket mindh6rman, kozosen hozzlrk meg, a t6nyleges kifizet6shez k6t al6iro

szfikseges.

Elmondja, hogy a 2014115 nevelesi 6vben rendezett Napraforgo Nap bev6tele 292 230,-Ft volt, az adb 1o/o-bbl

be6rkez6 bev6tel 341 195,-Ft lesz, a k6zeljov6ben kerul 6tutal6sra, jelenleg 1 407 244,-Fl van az alapitv6ny

sz5ml6jan.

Kdrbeadja az alapitvany kivonatait, melyek taftalm?u.zek a fenti szamokat, ill. egy tejekoztatast, melyen szerepel

az ad6 1%-nak osszege,

Katalin felveti a tavalyi NN sordn javasolt dont6st, aktu6lis-e m6g, szeretn6k-e tov6bbra is a szljlok az udvar

fiivesit6s6t, mrifLlvesit6s6t fedezni a befolyt osszegb6l, vagy t6rgyaljuk [jra a kerd6st,

lldik6 elmondja, hogy 2016. mejusaig kotelez6 elk6lteni 600 000,-Ft-ot.

Az eddigi evek sor6n az alapitv6nyi p6nzb6l kar6csonyi aj6nd6kokat vasaroltak a csoportoknak, 50 000,-Fucsoport

osszegben. EA a szokast tovabbra is szeretn6k fenntarlani, ezzel a szul6i kozosseg is egyet6rt.

/A karacsonyi aJiindekoz6s kapcsen Katalin Ejekoztat, hogy id6n kar6csony el6tt keriilnek az ajand6kok atadasra,

elter6en az eddigi, janu6ri dtad6stol. K6ri ennek szives tudom6sulvetelet./

A ketuendez6s k6rd6se, fuvesit6s, mUfLivesit6s n6lkul, vagy azzal egyUtt, de mindenk6pp megoldand6 feladat.
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Egyhang0 megszavazesra kerril a kertrendez6s, r6szletek megbesz6l6se k6s5bb esedekes, addig javaslatokat,

otleteket, szakemberek aj6nlasat k6ri a vezet6s6g, megvalositasat elkeritve, r6szletenk6nt lervezi.

lldik6 tai6koztat, hogy az alapitvanyi kifizet6s menete a kovetkezd: tobb irrajirnlat bek6r6se, k6rv6ny benyijt6sa az

alapitv6ny resz6re, hozzirj6rul6s az alapitvirny r6sz6r6l, k6t aleirassal a p6nz etutahsa/killzet6se.

Az alapitvany m0kod6s6vel kapcsolatos minden felmertld k6rd6sre az alapito okiratban megtalalhat6 a valasz.

Mind a tavalyi Napraforg6 Nap, mind pedig az ad6 1olo-6nak osszege kapcs6n felvetik a tag6voda k6t csoportj6b6l

lelen lev6 szril6k, hogy az eddig i gyakorlat sajnos azt m utatta, hogy minden befolyt osszeg f6k6nt az anyaovodtthoz

kerult, a tag6voda nem mindig, f6kent nem megfelel6 aranyban r6szestilt bel6le. Lehetne€ ezt id6n ar6nyosabban

elosztani. Az 6voda vezetds6ge ezt kifoges n6lkril 6s egyhangflag elfogadia, a bedrkez6 osszegek csoport

aranyosan (11 reszre) elosztasra kerulnek, abb6l k6t csoportra (tagovodSban mukodo k6t csopo() es6 6sszeg

felhasznirl6siu6l a tagovoda szul6i koz6ss6ge dont az 6vodavezetcis6ggel ill. az ottani 6von6kkel kozosen, a

fennmarad6 9 csoportra es6 osszeggel rendelkezik az anyaovoda szint6n a sziil6i kozoss6ggel, az

ovodavezet6s6ggel es az ov6n6kkel egyeztetve.

Kdzben erkezik az 6vodavezetd el6zetes meghivasera egy rlr, aki fotozassal kapcsolatosan ismerteti portfoliojat,

Katalinhoz 6rkezett papirformaban egy masik alanlal is, a szUl<ii kozoss6g meghallgala ill. megtekinti a

referenci5kat, 6ttekinti az arakat, lehet6s6geket, mald Szinnai Zsolt aj5nlata mellett dont, Katalin javashtara a

karAcsonyi helyett az any6k napi fenyk6pez6s kerul etfogad6sra. Decemberben pontositjak az id6pontot, lesz

potf6nyk6pez6s.

Katalin elmondla, hogy megoldando feladatnak tartja az ovoda honlapj6nak l6trehoz6s5t, kialakitSsirt 6s

miikddtet6s6t. Bozi Szilvia fehjanlja, hogy elk6sziti a honlapot. Elmondja, hogy irtkLlldi a szrildk 6s a vezet6s6g

r6sz6re annak a honlapnak az elerhet6s6g6t, ami minta lehet, Annak a programnak a hasznalata, mellyel ez

igenyesen elk6szithet6, kb, 30 ezer forint kdnili 6ves osszeg, szamlaval igazoltan. A kifizet6shez fenntartoi

hozzajarules szukseges. A lehet6s6gekre a k6sdbbiekben, az el6zetes egyeztet6s ut6n visszat6rnek.

Katalin t;ijekoztatja a szLil6ket, hogy iden a Marton-napi 15mp6s felvonul6s november 1 
'1-6n ker0l megrendez6sre,

az iskola november 10-6n tartja majd.

Felvet6sre kerul a lavaly L felevben m6g megvalosithato siittvasar otlete, amelyet azonban az ANTSZ eldirasai

kovetkezteben be kellett szuntetni. Amennyiben ez nem folytathato, jelent6s kies6st okoz a csoportp6nzb6l,

Megoldask6nt megszavazAsra ker0l az Adventi Jet6kvesar otlete, mely december els6 pentek6n, december 4-6n

kerLilne megrendez6sre. l\4inden csoport el6z6 h6ten dsszegyujt eladhato, jo min6s6gij jatekokat, melyeket a

tornateremben, ill. a foldszinti folyos6n felallitott asztaloknal arulhatnak az adottcsoportbol vSllalkoz6 szLil6ki, Azok

a jat6kok, melyek megmaradnak, 6tad6sra kerLllnek az ov6n6i kozosseg r6sz6re, amire pedig az ovoda sem tart

ig6nyt, azt 6tadja egy seg6lyszervezetnek. Ehhez minden szu16 hozze)etul azzal, hogy behozza a jet6kot.

A szul6k erdekl6dnek a logop6diaval kapcsolatosan. Katalin elmondja, hogy Kis lldik6 az ovoda logop6dusa, 21

oret tart6zkodik az ovod6ban. 5 6ves kortol kotelezci a gyermekek felm6r6se - enndl korarbbi 6letkorban az 6voda

sajnos nem tudja id6hiany miatt azt biztositani -, kiscsoportos foglalkozas kereteben k6pzi a gyermekeket, id6n

m6r a tagoviba is irt fog menni.

Az 6tkezessel kapcsolatosan Katalin tajekoztat arrol, hogy szigoru el6ir6sok 6lnek a 2015/16-os nevelesi evt6l.

Mind az etelek min6s6g6re, ossze6llitdsara, annak gyakorisagara, mind fuszerezes6re vonatkoz6an. Az 6voda ezt

igyekszik 6s koteles is betartani, Annyi el6rel6pes tort6nt mar, hogy a csoportokban kihelyez6sre kerulhetett a so

es a cukorta(6, azonban ki kell irni a csoportban, hogy karositja az eg6szs6get. Nem el6g kiirni 6rtelemszeruen,
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hiszen a gyermekek m6g nem tudnak olvasni, piktogrammal is lel kell tUntetni. Ehhez tov6bbi 6tleteket v5r a

vezet6sdg, okt6berben mar jonnek ellen6nzni.

Egyedi 6kendet dietetikus ill. szakorvos 6llithatja ossze, h5ziorvos nem, Amennyiben a sztild onmaga szeretne

hozni a gyermek 6tel6t, ahhoz onmag6nak kell megkernie az ANTSZ engedely6t Az egyedi 6trend elvileg nem

kenilhet tdbbe, mint a kdzossdgi 6tkez6s, azonban ez egyel6re megoldhatatlannak t0nik, hiszen az ovoda onmaga

f6z, de az egyedi 6teleket megadott helyr6l kotelesek rendelni, igy ott panz6z forint eltores lehet. Term6szetesen

ez nem 6rinti azokat a gyermekeket, ahol az egyedi 6trend okan t6ritesmentesseg biztositott.

A d6lutani alv6sra a 6rve jelen lev6 ov6ncik elmondjak, hogy ugyan minden evben felmenil a d6lutani alvas-nem

alv6s k6rdese, azonban mq] mindenkinek meglelel6 megoldas nem szuletett. Keves iskolaba men6 gyermek

eset6ben konnyebben megoldhat6, hogy 6k nem alszanak, hanem csendesen elfoglaljAk magukat, azonban ha a

csoport fele nagyobb, olyan alapz{jal j* meg az is, ha csak konyvet n6zegetnek is, ami zavaria a kisebbek

pihen6set. F6k6nt, ha a kicsik 6szreveszik, hogy a nagyobbaknak nem kotelezo a d6lutani pihenes, akkor m6r 6k

sem fognak elaludni, azonban nekik m6g sztiks6gLik van rh. M6g az sem donthet6 el egy6rtelmUen, hogy a 6

dveseknek nem szriks6gszerij a d6lut6ni alv6s, hiszen ez is egy6nileg v6ltozo. Ebben a k6rd6sben tovebbra is

minden 6v6n6 sajet maga dont a sajat csoportjavd kapcsolatosan, ami elv6rhat6, az a megfelel6 rugalmassag a

helyzet kezel6se tekintet6ben.

Katalin elmondja, hogy lelenleg m6g keves az 6v6n6 az ovod5ban, janu6na varhat6 meg k6t [j munkat6rs, m6r

nyithatnak az ov6kepz6k fel6 is, hogy a vegz6s hallgatokat alkalmazhassak, azonban jelenleg a f6 c6l az, hogy a

most az ovod6ban lev6 kozoss6g osszeszokjon, es egymast segitve, j6 hangulatban mIkodjon.

Felvetett k6rd6sre v6laszolva Katalin tej6koztatla a sziiloket, hogy farsangkor a gyermekek beoltozhetnek
jelmezbe.

A kovetkezd SZMK ril6s november elej6n varhato.

Az SZMK levelez6sl, iittekinthet6s6E c6lj6bol egy megoszto oldallal kellene megoldani, ennek kialakit6sa

folyamatban van.

Csordasn6 T6k6s Katalin megkoszoni az aktiv r6szv6telt,6s bez6rja az Lil6st.

Ke[, Urcim, 2015. szeptember 21.

C*- Fl U-= (64.,,.__
Csordasne T6k6s Katalin

6vodavezet6

Borz i Szilvia

SZ[,1K elndk

Mellekletek:

- jelenleti iv

- e-mailcimek listaja

- fenyk6p€sz ajanlata
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