Tisztelt Szülői Munkaközösség Vezetők!
Kedves Családok!
Szeretettel köszöntünk minden családot az Ágoston Művészeti Óvodában!
Néhány információt szeretnénk Önökkel megosztani, a nyári ügyeleti renddel
kapcsolatban:
2021. július 12-től augusztus 13-ig a nyári ügyeletét, az Ágoston Művészeti Óvoda
Váradi telephelye (Váradi utca 15/a) biztosítja. A saját ovisainkon kívül, az Óbudai
Meseerdő Óvoda gyermekeit tudjuk fogadni.
Étkezések megrendelése:
2021. június 1-től július 31-ig a KSZKI felületén nem tudnak étkezést rögzíteni, csak
lemondásra és a számla befizetésére van lehetőségük.” Felhívjuk figyelmüket arra,
hogy az étkezés megrendelés rögzítése és lemondása is időhöz kötött ugyanúgy, mint
amikor a megszokott rendszer szerint működünk. Az ingyenesen étkező gyermekek
étkezési rendelése nem automatikus, ez továbbra is a szülő feladata intézni.
Gyermekük érkezése előtt 48 órával leadott rendeléseket tudja a KSZKI elfogadni,
következő naptól történő lemondást pedig a rendszer továbbra is 9:00-ig fogadja.
Aznapi étkezéslemondás továbbra sem lehetséges.
Nagyon fontos azonban, hogy az ügyeleti időszakban az intézményünkön keresztül
fognak tudni étkezést rendelni, a következő e-mail címre írt levelükben: agostono@kszki.obuda.hu.
Reggeli érkezés:
A gyermekek vegyes csoportokban kerülnek elhelyezésre.
A reggeli érkezés és távozás az udvari zöld kert kapun keresztül történik, ahol
kollégáim útbaigazítják Önöket. Kérjük, hogy reggelente 9:00-ig érkezzenek meg. Aki
ezen túl érkezik az óvodába, a fő kapun keresztül tud csengetni és bejutni az épületbe.
Kérjük, hogy használják a kihelyezett kézfertőtlenítőket!
Az intézmény az eredeti Házirend szerint, 6:30-17:30-ig fogad gyermekeket.
Az intézményt továbbra is csak tünetmentes gyermek és felnőtt látogathatja!
Egyéb feladatok az ügyeletre vonatkozóan:
A bejárati ajtót egész nap zárva tartjuk annak érdekében, hogy illetéktelen személy az
épületbe ne jöhessen be. Elsősorban a dadus nénik (folyosós) feladata a csengető szülő
beengedése.

Mindennap biztosítjuk az aznapi ügyeletet kérők névsorát, így, ha abban szerepel az
érkező kisgyerek neve, beengedhető, a csoportig történő kíséretet a délelőtti folyosós
biztosítja.
Új gyermek érkezésekor adatlapot szükséges kitölteni, melyet csatolva küldünk, de az
intézményben is megtalálható. A szülőknek átadjuk jelen tájékoztatót.
Orrfolyó, köhögő, betegség tüneteit mutató gyermek az óvodát nem látogathatja.
Az óvónő rögzíti a gyerek neve mellé a választott jelet, elrakja a kitöltött adatlapot,
melyet az irodában lead.
Otthoni alvóst hozhatnak a gyerekek 😊
A napi háromszori fertőtlenítés az óvodai dolgozók feladata, kérem segítsük
munkájukat. Szórófejes fertőtlenítés, felmosás, (kilincs, mosdó, asztalok, játékok) stb.
Napirendi feladatok:
Étkezés:
8:00-9:00 között folyamatosan.
Az ebéd a csoportszobában 12:00-13:00-ig együtt.
A gyermekek saját kis dobozban hozzák a reggel elkészített gyümölcsöt, melyet
tízóraiként fogyasztanak az árnyékos udvaron.
Kérem, hogy hozzanak a gyermekeknek kulacsot, melyből naponta többször friss vizet
isznak. Kérjük, hogy ezt naponta vigyék haza a gyermekek, fertőtlenítés céljából.
Uzsonna 15:00-16:00-ig folyamatosan vagy együtt.
Mosdóhasználat: Alapvető higiénés előírások betartása: gyakori szappanos kézmosás,
fertőtlenítő használata. Az ügyelet ideje alatt a déli fogmosás szünetel.
Tevekénységek szervezése: Kedvező időjárás esetén minél több időt töltünk a
szabadban és nem a zárt térben! A gyermekek sem az udvaron, sem a folyosón (udvar
idő alatt) nem tartózkodhat egyedül! Az udvaron minden nap kint van egy-egy dadus
néni is (váltva), hogy az esetlegesen mosdóba kívánkozó gyereket behozza, majd
visszavigye. A délelőtt folyamán a játéké a főszerep. Sarazunk, pancsolunk…
Az udvaron sok időt fogunk eltölteni, így kérjük, hogy ennek megfelelően
gondoskodjanak a gyermekek ruházatáról. A nyári életre való tekintettel kérjük
szépen, hogy hozzanak gyermekeiknek jellel ellátott: fürdőnadrágot, törölközőt,
napsapkát, kulacsot, melyből vizet isznak. Ezt kérjük, hogy minden nap vigyék haza
fertőtlenítés céljából. Napkrémmel minden reggel érkezéskor már kenjék be a

gyermekeket. Kullancs, szúnyog is előfordulhat. Ha gyermekük érzékeny bármire,
kérem jelezzék felénk.
Az alvásra a műanyag ágyakat használjuk, ügyelve arra, hogy az ágyak kellő
távolságra, 1.5 méterre legyenek egymástól. Az ágyak fertőtlenítése naponta történik,
alvás után, lefújással.
A délutáni távozás szabályai hasonlóak a reggeli fogadáshoz, kollégáim biztosítják a
zökkenőmentes átadást, kérem, hogy egyeztessenek velünk. Gyermekei biztonsága
érdekében, kérem, hogy a kertkapu reteszét legyenek kedvesek használni minden
esetben!
A gyermekek felszerelését különös gonddal kezeljük, de kérjük, hogy minden nap
ellenőrizzék közösen a gyermekkel, a későbbi félreértések elkerülése végett. Jellel
ellátott, saját zsákot hozzanak reggelente a gyermekek, melyeket ő maga is megismer.
Felelősséget nem tudunk vállalni az itt hagyott, utólag keresett holmikért.
Megértésüket köszönjük szépen!
Az ügyeleti időszakra külön mulasztási naplót nyitottunk, melynek naprakész, pontos
kitöltését a pedagógusok végzik.
Elérhetőségeink:
Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat
Ágoston Művészeti Óvoda
Székhely: 1032 Bp. Ágoston utca 2./a.
Tel.: +36 (1) 388-7776
E-mail: agoston-o@kszki.onuda.hu
Telephely: 1035 Bp. Váradi utca 15./a.
Kastély tagóvoda: 1037 Bp. Bécsi út 236.
Weboldal: www.agostonovi.hu
Intézményvezető: Nagy Veronika
Telephelyvezető: Csomor Katalin
Tagóvodavezető: Baloghné Horváth Márta
Köszönjük szépen együttműködésüket, bízva a boldogan eltöltött nyári napokban,
szeretettel várjuk Önöket!
Üdvözlettel:
az Ágoston Művészeti Óvoda dolgozói nevében, Nagy Veronika

