Szent Imre Óvoda
Szeptemberi szülői levél
tel: 22/312-367
Kedves Szülők!
Szeretettel köszöntjük Önöket a Szent Imre Óvoda nevelőtestülete nevében.
Fő célkitűzésünk biztonságos, barátságos és nyugodt környezet megteremtése a
gyermekek számára, ahol örömteli és élményekben gazdag foglalkozásokon játszhatnak,
ügyesedhetnek és okosodhatnak. Óvodánk a gondozás mellett kiemelten fontos
feladatként tűzi ki és valósítja meg a gyermekek egyéni és közösségi fejlesztését, szem
előtt tartva, hogy az iskolaérettség elérése az óvodai nevelés alapvető célkitűzése.
Szeretettel hívjuk Önöket az óvodai rendezvényekre és a személyes fogadóórákra. Az
óvodai programokról havonta szülői levélben, vagy az intézmény honlapján keresztül
tájékozódhatnak.

Csanádi Imre:
Őszköszöntő
Szállj, szállj,
ökörnyál,jön az ősz,
megy a nyár.
Megy a nyár, a nevetős,
komolykodva jön az ősz,
csillámló derekkel,
sárga levelekkel,
szőlővel, mosolygóval,
fűre koccanó dióval.

Szeptember havi programok:
Szeptember 3. (kedd)

Óvodai ebédbefizetés 7.45-től 16.00-ig az iskola titkárságán (nyári elmaradások).

Szeptember 15. (vasárnap)

17.00 Családi szentmise a Szent Imre-templomban.

Szeptember 16. (hétfő)

16.30 Szülői értekezlet – Bárány csoport.

Szeptember 17. (kedd)

16.30 Szülői értekezlet – Csengő csoport.
Vízhez szoktatás kezdete.

Szeptember 18. (szerda)

16.30 Szülői értekezlet – Liliom csoport.

Szeptember 19. (csütörtök)

16.30 Szülői értekezlet – Szivárvány csoport.

Szeptember 20. (péntek)

10.00 Mobilitás-nap – kismotoros, futóbiciklis
felvonulás a nagycsoportos gyermekekkel. Kérjük, ezen a napon a narancssárga, Szent-Imre
logós pólóban hozzák gyermeküket.

Szeptember 24. (kedd)

Szent Gellért-nap – ügyeletet tartunk. Kérjük, ügyeleti igényüket a csoportos
óvodapedagógusoknál jelezzék.

Szeptember 25. (szerda)

16.30 A Szülői Munkaközösség értekezlete.

Szeptember 27. (péntek)

Mihály-napi vásár mosolyfotózással, népi játékokkal.

Október 1. (kedd)

Évszaki koncert az óvodában, a délelőtti órákban.

Október 2. (szerda)

9.00-9.45 BÓBITA 1./A iskola-előkészítő, közösségépítő foglalkozás az erre
bejelentkezett nagycsoportos óvodások számára, az iskolában.

Székesfehérvár, 2019. szeptember 5.
Tisztelettel: Csák Lajos igazgató és Nagy Zoltánné intézményegység-vezető

Kedves Szülők!
Szeretettel köszöntöm Önöket a Szent Imre Általános Iskola és Óvoda tagintézményének új vezetőjeként.
1973. március 15-én születtem Celldömölkön, gimnáziumi éveimet is itt töltöttem. Már 26 éve élünk
házasságban férjemmel és családommal Székesfehérváron lakunk. A 23 éves fiam és a 20 éves lányom
annak idején az egykori Boldog Gizella Óvodába jártak Anci nénihez és Szalai Ági nénihez, majd a Szent
Imre Általános Iskola diákjai lettek.
Gyermekeim óvodás évei alatt született meg bennem az elhatározás, hogy óvó néni legyek és
hivatásszerűen foglalkozzak gyermekneveléssel. 2005-ben szereztem diplomámat a Pécsi
Tudományegyetem Illyés Gyula Főiskola karán és 2013 óta dolgozom óvónőként. A Csőszi Vadvirág
Óvodában eltöltött évek és az intézményvezető szakmai irányítása segítették és motiválták fejlődésemet.
Számos akkreditált továbbképzésen vettem részt, pl.:
 Így tedd rá és Alba Tánc szervezésében néptánc és népi játékok módszertana,
 eredményes óvoda-iskola átmenet
 iskolaérettség
 SNI gyermekek fejlesztése
 digitális taneszközök használata
 Sindelar-Zsoldos program
Az integráció nehézségei, az egyéni bánásmód és fejlesztés lehetőségei motiváltak, mikor jelentkeztem az
Apor Vilmos Katolikus Főiskolára és 2019-ben elvégeztem a fejlesztő-differenciáló szakvizsgás képzést.
2019 januárja óta dolgozom a Szent Imre Óvodában és szeptembertől, mint tagintézmény vezető felelek az
óvodában folyó szakmai munkáért. A keresztény értékrendre épülő erkölcsi nevelés hangsúlyai mellett, az
idei évtől Nagy Jenőné: Óvodai nevelés a művészetek eszközeivel c., alternatív programjából építünk be
elemeket. Az óvodában látható változások, és megújulási törekvések is ennek előjelei, mert vallom: nagy
jelentősége van a művészeteknek az kisgyermekek nevelésében! A szakdolgozatomból idézek néhány
mondatot:
Albert Camus megfogalmazásában a művészet célja a valóság más formába öntése annak megőrzésével,
hiszen belőle meríti érzelmi töltését (Camus, 1953).
Így a művészet a valóság megismerésének sajátos formája, érzékenység az élet szépségeinek, értékeinek
megismerésére, az érzéki és szellemi háttér felfedezésére, a természet és a lélek, a tudat és tudattalan
közötti szakadék áthidalására (Orgoványi, 1998).
A zene élénkít, ezért egy figyelmében elfáradt gyermeket felfrissít. A zene nyugtat, ezért a magatartásukat
nehezen kontrolláló gyermekeket segíti a viselkedésszabályozásban (Nagyné, 2009)….
A művészetekkel való találkozás fejleszti az empátiát, a katartikus élmények átélésének képességét, az
öröm, boldogság, vagy megrendülés megélésének képességét. A művészetek hatnak az érzelmek
alakulására, a belső motiváció kialakulására is.
Korunkban egyre nagyobb hangsúlyt kap az érzelmi intelligencia fejlesztése, melynek alakulása sokkal
jobban befolyásolja a felnőtt életben való boldogulást, emberi kapcsolatainkat. Az érzelmi intelligencia
fejlesztésében pedig nagy szerepe van a művészeteknek, és kiemelten a zenének.
Kívánok mindenkinek sikeres, örömteli és művészeti élményekkel bőségesen fűszerezett nevelési évet!
Nagy Zoltánné Márti intézményegység-vezető

