Szent II. János Pál Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium
H-1116 Budapest, Mezőkövesd út 10.
Tel./fax: + 36-1-201-4328
Honlap: www.janospal.hu
E-mail: info@janospal.hu

Kedves Szülők!
Szeretettel köszöntök mindenkit a 2021-2022 nevelési év „hajnalán”. Remélem mindenki egészséges,
volt pihentető része is a nyárnak és újult erővel várják a szeptembert.
Ezzel kapcsolatban néhány tudnivalót szeretnék megosztani Önökkel. Programjainkat zavartalan év
(legalább kezdés) reményében szerveztem, bízom benne, hogy idén nem lesz újratervezés.

Fontosabb közelgő dátumok, programok:
-

aug. 24. (kedd) Ebédbefizetés 8:00-16:00 Részleteket lásd lejjebb.
aug. 31. (kedd) Óvodakóstolgató 16:00-17:00 Részleteket lásd lejjebb.
szept. 1. (szerda) Első nevelési nap. Mindenkit várunk szeretettel 7:00-17:00 között.
Legfontosabb hoznivalók listája lejjebb olvasható.
szept. 3 (péntek) Veni Sancte 16:00 Öltözék: fekete-fehér ünneplő. Részleteket lásd lejjebb.
szept. 17. (péntek) Szüret 16:00-18:00 Részeltek később olvashatók a faliújságunkon.
szept. 24. (péntek) Szent Gellért. Beérkezés 9 óráig.
szept. 27. (hétfő) Szülői értekezlet 17:00 a piros csoportosoknak.
szept. 28. (kedd) Szülői értekezlet 17:00 a sárga csoportosoknak.
szept. 29. (szerda) Szülői értekezlet 17:00 a zöld csoportosoknak.
szept. 30. (csütörtök) Szülői értekezlet 17:00 a kék csoportosoknak.
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-

-

szept. 30. (csütörtök) A népmese és a zene világnapja alkalmából Mátyás király bojtárja című
zenés, hangszeres interaktív műsor az Aranyalma Párossal. Részleteket lásd lejjebb.
Beérkezés 9 óráig.
okt. 4. (hétfő) Állatok világnapja alkalmából Bogárháton előadások lesznek. Beérkezés
kivételesen 8 óráig. Minél több állatos ruhaneműben lehet jönni. 

Néhány dologról részletesebben is:
Az óvoda területére kizárólag egészséges, fertőző betegségre utaló tüneteket nem mutató
személyek (óvodás, szüleik, testvérek) léphetnek be. Kérjük, hogy olyan gyermekek ne jöjjenek
óvodába (tünetmentesen sem), ahol az egy háztartáson belül lakó családtagoknál felmerül,
netán bebizonyosodik Covid-gyanú. Köszönöm.
Jelenleg nincs maszkhordási kötelezettség az óvoda területén, megköszönjük, ha épületbe lépéskor
fertőtlenítik kezeiket.

Ebédbefizetéssel és lemondással kapcsolatos minden információt megtalálnak honlapunkon:
https://janospal.hu/ovoda/ebedbefizetes/ Első befizetés (aug. 24) alkalmával mindenkit várunk.
Azokat is, akik ingyenesen étkeznek. Ők kérjük, ne felejtsék otthon a kitöltött nyilatkozatot és „mentes”
étkezés esetén hozzák még magukkal a szakorvosi javaslatot is. Ekkor lehet jelezni, ha az év hátralévő
részében inkább a távolból, utalással szeretnék az étkezést intézni. Akiknek még nincs, vagy kinőtték,
ekkor tudnak jánospálos ovis pólót is vásárolni. Azért, hogy ne kelljen órákig sorban állni, ezen a napon
csak az ovisokkal foglalkozik Csenge néni, kérem, hogy iskolai ügyekkel (pl. tankönyv átvétel) ne tartsák
fel a sort. Amennyiben ennek ellenére mégis hosszabban kéne várakozni, kérem és köszönöm
türelmüket. Bejárat az iskola felől.
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Óvodakóstolgató napunkat augusztus 31-én (kedden) 16:00-17:00-ig tartjuk. Erre szeretettel várjuk új
és csoportot váltó régi óvodásainkat szüleik kíséretében. Együtt meg lehet keresni a jeleket az
öltözőben, a törölköző, fogkefe helyét, ki lehet próbálni a kis wc-t és mosdót, néhány játékot.
Megismerkedhetnek az óvó nénikkel, daduska nénikkel, fel lehet fedezni, hogy a templomból vagy
játszótérről kivel jár majd csemetéjük egy csoportba  Ez az az alkalom, amikor kérem, beszéljék meg,
hogy utoljára lehetett így közösen bejönni a csoportba. Utcai cipővel nem lehet belépni a csoportokba
és a mosdókba, kérem, hogy a felnőttek is hozzanak magukkal váltó cipőt, vagy zoknit, ha netán hideg
lenne. Köszönöm.

Első nevelési napunkon (szept.1.) kérem, hogy az alábbiakat ne felejtsék otthon (fontossági
sorrendben):
Mindenképp hozni kéne:
-

Óvodás gyermek  lehetőleg vidáman, lelkesen, mosolygósan. Sokat segíthet az is, ha a szülő
vidám, lelkes, mosolygós és magabiztos.
Váltócipő (benne jel)
Váltóruhák (benne jel)
Új óvodások esetében: 1 hétnél nem régebbi „Egészséges, közösségbe mehet.” orvosi igazolás.
Sajnos e nélkül nem vehetjük be a gyerekeket egy fél órára sem.

Lehet, de nem kötelező:
-

Nyunyóka (Cecília után ), esetleg könyv.

Jó lenne, ha hoznák, de ha otthon marad, másnap vagy a hét folyamán is pótolható:
-

Jellel ellátott fogkefe.
Új óvodások esetében az összes papír kitöltve, amit nyáron adtam.
Másik óvodából jövők esetében elengedő nyilatkozat óvodaváltásról (dátum: aug. 31.)

Amit kérem, semmiképp ne hozzanak:
-

Pelenka
Zenélős, kattogós, egyéb hangoskodós kemény játék
Gyógyszer, egyéb gyógyhatású készítmény (Krónikus beteg esetében hozható orvosi utasítással.
Részleteket lásd Házirendben).
Balesetveszélyes ékszerek (nyaklánc, karkötő, gyűrű, lógós fülbevaló…)
3

Szent II. János Pál Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium
H-1116 Budapest, Mezőkövesd út 10.
Tel./fax: + 36-1-201-4328
Honlap: www.janospal.hu
E-mail: info@janospal.hu

Amit még nem kell hozni, de lassan érdemes beszerezni:
-

Torna póló (jánospálos)
Torna nadrág (gumis derekú, rövid, vagy vékony hosszú)
Torna zokni (pamut, jól szellőző)
Torna cipő (kötős, mivel az kevésbé balesetveszélyes). Időben jelezzük, ha már szükségünk van
rá. Október körül szokott indulni a nagytorna.
Fehér blúz, vagy kisfiúk esetében ing (minta nélkül)
Fekete szoknya, vagy kisfiúk esetében nadrág. Az ünneplő ruházat már az évnyitó szentmisénkre
kelleni fog.

Évnyitó: Szeptember 3-án már reggel kérjük, hogy hozzanak a gyermekeknek ünneplő ruhát. Veni
Sancte az iskola dísztermében lesz 16 órától, melyre mi átöltöztetve felvisszük a gyermekeket. Erre
várjuk szeretettel a szülőket is. Kérjük, hogy egyenesen a díszterembe menjenek (Iskola II. emelet).
Azokat a gyermekeket is várjuk szüleikkel, akik nem alszanak itt. A zenélni tudó, énekelni szerető,
szülőket várjuk zenei szolgálatra. Próba: 15 órától a helyszínen. Ministrálásra és olvasásra is várunk
lelkes apukákat. Őket kérem, hogy min. 15:40-re érkezzenek meg szintén a díszterembe. Köszönjük!

Szülői értekezleteket (szept. 27-30.) 17:00-tól tartjuk szülői igényeket figyelembe véve. Ügyelet nem
tartunk, kérem, hogy gyermekek nélkül jöjjenek (természetesen karon ülő mini-manók kivételt
képezhetnek). Aki netán bármilyen oknál fogva nem tud részt venni, kérem, hogy szülő társaknál
tájékozódjon az elhangzottakról, mert nem áll módunkban összefoglalókat tartani délutánonként.
Köszönjük.

Kérdésekkel, kérésekkel keressenek bátran!
Üdvözlettel:
Zsin Orsolya
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