
Szent Imre Óvoda 
Szeptemberi szülői levél 

tel: 30/146-8972 
 

Kedves Szülők! 

Szeretettel köszöntjük Önöket a Szent Imre Óvoda nevelőtestülete nevében.  

Fő célkitűzésünk a 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. 

Szeptember havi programok: 

Szeptember 12. (hétfő)  16.30 Szülői értekezlet a Szivárvány csoportban. 

Szeptember 13. (kedd)  16.30 Szülői értekezlet a Csillag csoportban. 

Szeptember 14. (szerda)  16.30 Szülői értekezlet a Liliom csoportban. 

Szeptember 15. (csütörtök) 16.30 Szülői értekezlet a Csengő csoportban. 

Szeptember 16. (péntek) 16.30 Szülői értekezlet a Bárány csoportban. 

Szeptember 21. (szerda)  16.30 A Szülői Munkaközösség értekezlete. 

Szeptember 22. (csütörtök) 9.30 OVIGALÉRIA – megnyitó. 

Szeptember 23. (péntek) Szent Gellért püspök ünnepe – az iskolában igazgatói szünet. Az óvodában felügyeletet 

biztosítunk. Kérjük, az igényléshez a honlapon található űrlapot töltsék ki 2022. szeptember 17-én 

reggel 8.00 és szeptember 21-én reggel 8.00 óra között. 

Szeptember 28. (szerda) 9.00-9.45 BÓBITA 1./A iskola-előkészítő, közösségépítő foglalkozás a 

nagycsoportos óvodások számára, az iskolában. 

Szeptember 29. (csütörtök) 9.25 Évszaki koncert a gyermekeknek az aulában. 

Október 4. (kedd) Állatok világnapja.  

 9.00 A Léghajó Színház interaktív meseelőadása az óvodában: Csizmás kandúr. 

 7.45-16.00 Óvodai ebédbefizetés az iskola titkárságán vagy az összeg utalásával (ez utóbbit 

előnyben részesítjük, megköszönjük). 

Október 5. (szerda) 9.00-9.45 BÓBITA 1./B iskola-előkészítő, közösségépítő foglalkozás a nagycsoportos 

óvodások számára, az iskolában. 

Október 7. (péntek)  Mihály-napi vásár az óvodában. 

Október 9. (vasárnap) 17.00 Családi szentmise a Szent Imre-templomban. 

 

Székesfehérvár, 2022. szeptember 5.  
 
Tisztelettel: Csák Lajos igazgató és Nagy Zoltánné intézményegység-vezető 

Osvát Erzsébet: 

Jött őszanyó 

Jött őszanyó hideg széllel, 
Aranysárga vízfestékkel. 
Sárgák lettek a levelek, 

Fújtak, fújtak őszi szelek. 

Fújtak, fújtak őszi szelek, 
Lehullottak a levelek. 
Itt vannak a fák alatt, 
Látod a sok aranyat? 

 

Arany a dió levele, 

halványsárga a kőris, 

izzik már a galagonya, 

lángol a vadszőlő is. 

 

Ősz apóka elégedett, 

elkészült a színes kép, 

így pompázik, míg szél úrfi, 

mindent szépen le nem tép. 


