
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, 

melyek időpontjairól havonta szülői levélen, vagy az intézmény honlapján keresztül 

tájékozódhatnak. 

Szeptember havi programok: 

Szeptember 5. (kedd)  Óvodai ebédbefizetés 8.00-16.00-ig az iskola titkárságán.    

    (nyári elmaradások) 

Szeptember 12. (kedd)  8.00 Tanévkezdő közös imádság a kápolnában (az újonnan érkező kiscsoportos 

gyermekek nélkül) kiegészítő öltözet: fekete-fehér ünneplő ruha 

Szeptember 15. (péntek) Nevelés nélküli munkanap – az óvodai nevelőtestület kirándulása a Felvidékre – 

ügyeletet nem tartunk. 

Szeptember 17. (vasárnap) 17.00 Családi szentmise a Szent Imre templomban. 

Szeptember 18. (hétfő) 16.30 Szülői értekezlet – Bárány csoport 

Szeptember 19. (kedd) 16.30 Szülői értekezlet - Csengő csoport 

Szeptember 20. (szerda) 16.30 Szülői értekezlet – Csillag csoport 

Szeptember 21. (csütörtök) 16.30 Szülői értekezlet – Liliom csoport 

Szeptember 22. (péntek) Szent Gellért-nap – ügyeletet tartunk. Kérjük, hogy ügyeleti igényüket a 

csoportos óvodapedagógusoknak jelezzék. 

Szeptember 25. (hétfő) 16.30 Szülői értekezlet – Szivárvány csoport 

Szeptember 26. (kedd) Vízhez szoktatás kezdete (részletek a túloldalon) 

Szeptember 27. (szerda)  16.30 A Szülői Munkaközösség értekezlete 

Október 3,6. (kedd, péntek)  Az Állatok világnapja alkalmából óvodai kirándulások a Veszprémi Állatkertbe.  

 Óvodai ebédbefizetés 7.30-9.00 és 15.00-17.00 az iskola titkárságán.   

Október 4. (szerda) 9.00-9.45 BÓBITA – 1/A iskola-előkészítő foglalkozás nagycsoportos 

óvodásaink számára az iskolában.    

Székesfehérvár, 2017. szeptember 5.  

 

Tisztelettel: Csák Lajos igazgató és Dombi Mátyásné intézményegység-vezető

Kányádi Sándor: 
Jön az ősz 

 
Jön immár az ismerős 
Szél lábú deres ősz. 
Sepreget, kotorász, 

Meg-megáll, lombot ráz. 
 

Lombot ráz, diót ver, 
Krumplit ás, szüretel. 
Sóhajtoz nagyokat, 

S harapja, kurtítja a 
hosszú napokat. 


