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Tisztelt Szülők! 

 

Nagyon sok szeretettel köszöntöm Önöket a Ménfőcsanaki Óvoda Honlapján. 

Szeretném megköszönni segítő együttműködésüket a kialakult járványügyi 

helyzetben a napokban elrendelt aktuális intézkedések betartásában 

Tekintettel arra, hogy jelenleg csoportos összejövetelre az óvodában nincs 

lehetőség, a honlapon keresztül szeretném megismertetni Önöket a nevelési év 

rendjével és az aktuális tudnivalókkal. 

 

Nemes Lajosné vagyok, a Ménfőcsanaki Óvoda vezetője.  

Székhelyem a Horgas u.21. szám alatti óvodaépületben van. 

Beíratás: 

Örömmel mondhatom, hogy szeptember 1-én 337 gyermek kezdte el az óvodát, év 

végéig 401-en leszünk.  

Köszönjük Önöknek, hogy bennünket választottak, és ránk bízzák gyermekeiket.  

Szeretnénk megfelelni az Önök elvárásainak, de legfőképpen azt szeretnénk, hogy a 

gyermekek jól érezzék magukat az óvodában.  

Személyi változások: 

A nevelőtestület összetételében több személyi változás történt. 

A nyáron 11 óvónői álláshelyre pályáztattunk, 3 óvónői álláshelyet sikerült 

szakképzett óvodapedagógussal betölteni. A jelenleg szakképzettséggel nem 

rendelkező óvónők száma 8 fő, akik közül 5 kolléganőnek az óvodapedagógusi 

szakképzettség megszerzése jelenleg folyamatban van. A szakképzettséggel nem 

rendelkező óvónők állandó délutánosok, fél 10-től 4-ig dolgoznak. Az érkező új 

kolléganők belilleszkedése a nevelőtestületbe zökkenőmentes volt. 

SNI, BTMN 

A Ménfőcsanaki Óvodában is emelkedett a sajátos nevelési igényű  (a továbbiakban: 

SNI), valamint a  beilleszkedési, tanulási, magatartási zavaros (a továbbiakban: 

BTMN) gyermekek száma, jelenleg minden csoportban nevelünk ilyen státusszal 

rendelkező gyermekeket.  Előre is köszönöm megértésüket és segítő 

együttműködésüket. A fenntartó kialakította az országosan egyedülálló utazó 

gyógypedagógusi szolgálatot, minden SNI kóddal rendelkező és BTM-s gyermek 

megkapta, s ebben a nevelési évben is megkapja a gyermekek szakértői 

véleményében előírt típusú és óraszámú fejlesztést. 
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Pályázatok: 

• A Ménfőcsanaki Óvodáért Alapítvánnyal együttműködve pályázatot írtunk a 

civil pályázatra, a Világosvár Tagóvodába a Mandula úti csúszdás mászóka alá 

műfűre, ill. a parkoló mellé jobb minőségű kerítésre. A Győri Önkormányzat 600 000 

Ft-tal támogatta a pályázatot, az Alapítvány 520 994 Ft-tal járult hozzá.  

• A Gyirmóti Tagóvoda a Teleház-Sport-, Szabadidő és Ifjúsági Egyesülettel 

pályázatot írtunk a civil szervezetek pályázatára ütésgátló burkolat vásárlására.  

150 000 Ft-ot nyertünk, melyet az Egyesület 180 000 Ft önrésszel egészített ki. 

 

Adatvédelem 

Az adatvédelmi tájékoztatót minden tagóvodában elhelyeztük, amennyiben 

lehetőségük lesz, kérem, tanulmányozzák át. 

Bárkinek kérdése van ezzel kapcsolatban, keressen meg. 

Külön köszönöm Hajnerné dr. Horváth Barbarának, hogy elvállalta a Ménfőcsanaki 

Óvodáért Alapítvány honlapjának az adatvédelmét.  

 

Nyári élet 

A járványügyi helyzet miatt az idei nyáron a szokásoktól eltérően a gyermeklétszám 

a duplájára nőtt. Minden tagóvoda a 2 hét takarítás kivételével zavartalanul 

működött.  

Az óvónők a mentességi idő alatt kidolgozták a nyári projektet, melyet a nyári 

időszakban megvalósítottak. Változatos foglalkozásokkal, kreatív játékokkal tették 

színesebbé a gyermekek életét: pancsoltak, hajókáztak, sároztak, várat építettek, 

aszfaltkréta versenyt rendeztek, sárkányt eregettek, és helyben kirándultak. 

A honlapról (www.menfocsanakiovoda.hu) a szülők is meggyőződhettek arról, hogy 

gyermekeik jól érzik magukat az óvodában. A hőségriadó alatt 11 és 15 óra között a 

gyermekekkel a teremben tartózkodtunk. A vízfogyasztást folyamatosan biztosítottuk, 

a párásítók és a mobil légkondik is rendszeresen működtek. 

 

Házirend 

Fontosnak tartom az egységes tájékoztatást, kiemelném a nevelőtestületi 

értekezleten elhangzottakból a fontos részeket, amelynek betartása, ill. betartatása 

kötelező.  
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Beérkezés – távozás 

(A járványügyi helyzetnek megfelelően változik!) 

Beérkezés: A gyermekek legkésőbb fél 9 óráig érkezzenek be az óvodába. 

Biztonsági okokból fél 9 órakor az óvoda bejárati ajtaját bezárjuk. 

A jelenlegi járványügyi helyzet miatt a szülők a gyermekeket az óvoda bejárati 

ajtajáig kísérhetik. Egy óvodást egy felnőtt (szülő, nagyszülő, …) kísérhet az óvoda 

épületéig, ahol az óvodai dolgozói átveszik tőle a gyermeket, s kísérik a csoportjába. 

A felnőtt kísérőknek az óvoda teljes területén, beleértve az udvart is, maszkot kell 

viselniük. 

A gyermekek hazavitele: az étkezést nem igénylő gyermekek számára 12 órakor van 

lehetőség hazamenni. 

A napközisek elvitele háromnegyed 1 és 1 óra között, illetve 15 órától történhet.  

Az ajtót háromnegyed 1–kor, ill. 3 órakor nyitjuk ki.  

Kapura a zárat szíveskedjenek minden alkalommal rázárni, a többi gyermek 

védelmében. A balesetveszély elkerülése és az átláthatóság érdekében az udvari 

játszó területen szülő és testvér csak addig tartózkodhat, amíg átveszi óvodás 

gyermekét és elköszönnek.  

A járványhelyzet kedvező alakulását követően igyekszünk közös családi 

eseményeknek is teret adni, amelyeken minden kedves vendéget örömmel látunk.  

 

Étkezéssel kapcsolatos információk:  

(Járványügyi helyzetnek megfelelően módosul!) 

Ebédlejelentés:   telefonszám: 449-297  

     e-mail:   menfocsanakiovi@4gmk.hu 

Óvodánkban lehetőség van készpénzes befizetés helyett csoportos beszedés vagy 

bankszámlás utalás igénybevételével az étkezési térítési díjat befizetni. Ez utóbbiak 

választásával elkerülhető a sorban állás. 

Természetesen a lemondott ebédet a következő hónapban jóváírjuk és kevesebbet 

vonunk le a számláról. 

Az ebéd befizetésére minden óvodás szülei számára havonta két nap lehetséges, 

melyek esedékességéről a faliújságon, honlapon és az ajtókon olvashatnak. 

Amennyiben a térítési díj befizetését e két napon a szülő elmulasztja, a következő 

mailto:menfocsanakiovi@4gmk.hu
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hónap 1. napjától gyermeke nem veheti igénybe az étkezést. Ebéd előtt haza kell 

vinni.  

A befizetési napokon kívül nem nyílik lehetőség étkezési térítési díjat befizetni, ezért 

kérem, hogy ezekre az időpontokra fokozott figyelmet szíveskedjenek fordítani.  

Az ingyenes étkezés szabályozása:  

(Járványügyi helyzetnek megfelelően változik) 

Az óvodai nevelésben részesülő gyermek után járó ingyenes óvodai 

gyermekétkeztetés igénybevételéhez nyilatkozatot kell benyújtani az 

intézményvezetőnek. A nyilatkozat letölthető a honlapról, ill. befizetéskor kitölthető. 

Ingyenes étkező lehet, akinek családjában az 1 főre jutó jövedelem nem haladja meg 

a kötelező legkisebb munkabér nettó összegének 130 %-át. 2020. szept. 1-én: az 1 

főre jutó nettó jövedelem 139.185 Ft. Pl. 4 tagú család esetében 556.740 Ft alatt van 

a havi jövedelme. 

Ingyenesen étkező gyermek esetében a szülőnek a befizetési napokon személyesen 

kell megjelenni az óvodában, hogy aláírásával megrendelje az étkezést, illetve aláírja 

a számlát. Ha ezt a kötelezettségét elmulasztja, gyermeke a következő hónap 1. 

napjától nem étkezhet az óvodában. Hiányzás esetén az ingyenesen étkező 

gyermek ebédjét is le kell mondani. 

A hiányzás esetén az ingyenes étkezést is kötelező lemondani. 

Az étkezés lemondása: hiányzás esetén a szülőnek reggel 9 óráig kell lemondania 

gyermeke étkezését, amely másnaptól érvényes. A le nem mondott ételt továbbra 

sem lehet elvinni. 

Az ebéd után haza távozó gyermekek megkaphatják az uzsonnájukat, azzal a 

feltétellel, ha a szülővel aláíratjuk a nyilatkozatot erre a tanévre is. (az óvónőtől 

kérhető) 

A félnapos gyermekek tízóraija is szabályhoz kötött (előre csomagolt étel)  

Hiányzás igazolása: a folyosón elhelyezett kék mappában kell igazolni. A gyermek 

nevéhez csak dátumot kell írni és aláírni. A tagóvoda-vezető hetente írja alá. 

Óvodába behozható: Kérjük, az alvókán kívül semmit ne hozzanak! Ilyenre 

gondolunk, mint innivaló, ennivaló, könyv, játék. 

Tavaly lépett életbe az alábbi rendelkezés: 

A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a hatodik életévét 

betölti, tankötelessé válik. A szülő kérelmére a felmentést engedélyező szerv 

döntése alapján a gyermek további egy nevelési évig óvodai nevelésben vehet részt. 
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A szülő kérelmét az iskolakezdés évében január 15-ig nyújthatja be a felmentést 

engedélyező szervhez, az Oktatási Hivatalhoz. Tanköteles, aki 2015. augusztus 31. 

előtt született. 

 

 

Honlap: www.menfocsanakiovoda.hu 

Nagyon jól működik az óvodai honlapunk, mely mind a 17 csoportról szól. Kérem, 

Önöket folyamatosan figyeljék a honlapot.  Itt mindig tényszerű, valós tájékoztatást 

kapnak. A járványügyi helyzettől függően a fenntartó és az Oktatási Hivatal aktuális 

intézkedési terveket küld, melyeknek betartatása számunkra kötelező.  

Igy előfordulhat, hogy naponta változik a szabály. 

 

Tanév kiemelt feladata:  „A JÁTÉK MINT SOKOLDALÚ NEVELÉSI ESZKÖZ” 

 

Munkaközösségek: 3 munkaközösség működik óvodánkban: 

 Hagyományápoló Munkaközösség  

 A Differenciált Munkaközösség  

 Zöld óvoda munkaközösség 

 

ÓVODAI PROGRAMOK 

 

A 2020-2021 nevelési évre minden óvodát érintő program a vírus helyzet miatt 

elmarad! 

 

Én-napom: járványügyi helyzettől függ! 

Bármikor igénybe vehető, amikor a szülőnek ideje engedi, évi 2 alkalommal, bejelentkezés 

után, együtt tölthet egy napot a gyermekével. Ez a nap a szülőknek aktív bekapcsolódási 

lehetőséget biztosít a csoport életébe, tevékenységeibe. Az Én napom fél 12-ig tart.  

Az étkezések idején, folyosón nem tartózkodhat szülő. Május 31-ig várjuk Önöket szeretettel.  

Tűzriadó: Évente 1-szer tűzriadót tart minden tagintézmény, szeptemberben.  

Gyermekek személyiséglapja: regisztrálás egy évben 2x, a megfigyelés folyamatos, 

Mindhárom korcsoport szüleit szeretettel várjuk fogadóórára. Járványügyi helyzettől függ! 

DIFER felmérés: nagycsoport (okt.) és középső csoport (jan.-febr.)  

Gyermekről tájékoztatás: A dajkák, pedagógiai asszisztensek a gyermekek óvodai 

magatartásáról tájékoztatást nem adhatnak a szülőknek. Kérjük, az óvónőtől érdeklődjenek.  

Bakonyi kirándulás: járványügyi helyzettől függ! 

http://www.menfocsanakiovoda.hu/
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Az idei évben is megszervezzük május 8-án, egy szombati napon. Az egész óvoda elutazik 

vonattal a Bakonyba, természetesen, nem kötelező, de minden családot nagy szeretettel 

várunk. Kérjük, felelősségteljesen jelentkezzenek. 

Batyus évzáró: járványügyi helyzettől függ!  

2021. május 28. péntek 16:00 – 18:30 (egyeztetés alatt) 

Versmondás kastélyban ősszel és tavasszal: járványügyi helyzettől függ! 

Gyermekek háza: járványügyi helyzettől függ! 

Csiga-biga vers és mesemondás tavasszal, Tagóvodánként 1 gyermekkel nevezünk. 

Alapítványi bál járványügyi helyzettől függ! 

Időpont: 2021. január 30. – szervezés alatt  

Szervező:  Kaproncai Katalin, Kiss Viktória 

Az SZM feladata: pénz beszedés és tombolatárgyak összegyűjtése.  

Zene: DJ-ERNŐ.  Kb. 150 fő-ig szervezhetjük. 

Fényképezés: egyidőben csoportos és egyéni 

Az őszi fényképezést későbbi időpontban szervezzük, a járványügyi helyzettől függ. Index 

kép készül. Fénykép kiosztás 1 napon lesz, kérjük az időpont betartását.   

Papírgyűjtést szervezünk: november és tavasz 

Logopédiai szűrés: 

2017-ben vezették be a pedagógiai szakszolgálatok feladata közé tartozik a 3. életévüket 

betöltött, óvodába lépő gyermekek törvény által előírt KÖTELEZŐ nyelvi szűrése, a 

logopédus végzi. 

Utazó gyógypedagógusok, ill. logopédus foglalkozik a rászoruló gyerekekkel:  

Kérésük, hogy a foglalkozási napokon a gyerekek legyenek itt az óvodában és legyen itt a 

füzet is. A logopédus és a gyógypedagógusok a tankötelesek felmérése után 

szülőértekezletet tartanak. Járványügyi helyzettől függ! 

Nyílt délutánokat ünnepekkel egybekötve tartjuk, járványügyi helyzettől függ! 

Ovi-hívogató: járványügyi helyzettől függ! 

1 nap, de és du. minden csoportban, március 22. 

Színház: járványügyi helyzettől függ! 

Óvoda szinten 2 zenei és 2 bábelőadás lesz 

Ovis-póló: elöl-hátul felirat Az óvoda nyitása után foglalkozunk vele. 

Gyerek fehér ára: 1000 Ft 

Gyerek színes ára: 1100 Ft 

Méretek:  3-4 év 104 cm, 5-6 év 116 cm, 7-8 év 128 cm 

Biztosítás: 

Lehetőség van a gyermekre biztosításkötésre. Az óvónők kiosztják a tájékoztató kártyát.  

A megrendelt biztositás befizetésének módja: adatok kitöltése a kártyán, óvónőnek leadása.  
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A megrendelt biztositás befizetésének ideje és helye: a GENERALI lógós autóban. 

Október 12. 15-17 között Torda parkoló 

Október 13. 15-17 között Világosvár parkoló 

Október 14. 15-17 között Gyirmóti parkoló 

Aki ezen időpontban nem tud megjelenni az a Ménfőcsanaki GENERALI Irodában (Bécsi 

fagyizó mellett) teheti meg a befizetést. 

Ovi-zsaru programot szervezünk a Ménfőcsanaki Óvodában 

Tehetséggondozás: járványügyi helyzettől függ! 

Néptánc:  Józsáné Nagy Erzsébet, Varga Éva  

A szakember kiválogatja a nagycsoportosok közül a tehetséges gyermekeket 

Őszi kirándulás: elmarad a járványhelyzet miatt! 

Ménfőcsanaki Óvodáért Alapítvány: Várjuk az 1%-os támogatását! 

 

GYŐRI ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL FINANSZÍROZOTT PROGRAMOK: 

 

Úszás: járványügyi helyzettől függ! 

Az óvodai úszásoktatásra a Gyirmóti Tagóvoda ősszel, a Ménfőcsanaki Óvoda tavasszal a 

nagycsoportosokkal vesz részt heti 1 alkalommal 10 héten keresztül. 

Az oktatás és a busz költségét is a Győri Önkormányzat finanszírozza.  

Célja: a vízhez szoktatás, víz megszerettetése, vízi játékok megismerése. 

Ingyenes 

UKIDO: járványügyi helyzettől függ! 

A foglalkozásokat a tornateremben tartják 9-12 között középső, nagycsoportos 

gyermekeknek szakképzett edzőkkel, mely kiváltja az aznapi testnevelés foglalkozást. 

Ingyenes 

 

Olimpiai Sportpark: járványügyi helyzettől függ! 

Minden nagycsoportos eljut az Olimpiai Sportcsarnokba megismerkedni és kipróbálni a 

különböző sportolási lehetőségeket.  

Ingyenes 

 

Ovi-Olimpia: járványügyi helyzettől függ! 

Átszervezték, az UKIDO alapjaira épül, teljesítmény próbát, szintidőt határoznak meg. 

A gálán minden gyermek érmet kap. 

Felelősök:  Juhászné Hajner Tímea, Kaproncai Katalin, Konczné Gyánó Andrea 

Ingyenes 
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Póni lovaglás: járványügyi helyzettől függ! 

A Kincsem Program keretében kedv csinálása az ősi gyökerekhez, a lovagláshoz. 

Minden óvodában félévente a középső és nagycsoportos gyermekek részére a betervezett 

napon 3-4 pónival játékos fél órás foglalkozás.  

Ingyenes 

 

Ovi-foci: járványügyi helyzettől függ! 

Városi klubhoz tartozunk és az óvoda szervezi meg kíséretet. Kb. 20 fő vehet rajt részt. 

Edző:   Bősze Levente –iskola tanára 

Helyszín:  Piros iskola tornaterem 

Időpont:   csütörtök 

Résztvevők:  nagycsoportosok 

Kísér:   ped asszisztens + 1 óvónő 

Ingyenes 

 

ÖNKÖLTSÉGES PROGRAM: járványügyi helyzettől függ! 

Lovaglás:  Heti 1 alkalommal külön kis busz jön a gyerekekért,  

1 óvónő + 1 ped. asszisztens kiséri.  

Ára: 12 000 Ft/hó 

 

DÉLUTÁNI KÜLÖN PROGRAMOK 

Járványügyi helyzettől függ! 

 

A programokra való jelentkezéskor, kérem, a vegyék figyelembe az óvodás korú gyermekek 

életkori sajátosságait. Ne terheljék sok programmal gyermeküket. A külön programokhoz a 

helyszín biztosítását, csak abban az esetben tudjuk vállalni, ha a szülők a várakozási időben 

vigyáznak az óvoda értékeire, ill. a kisebb gyermekre, amíg a foglalkozás tart.  

A külön programokra a jelentkezés az óvónőknél lévő nyomtatványon lehetséges.  

Ennek kitöltésével a veszélyhelyzet megszüntetésével, azonnal tudjuk indítani a 

programokat. Az október 1-i kezdés igy elmarad.  

 

 

Ovi-torna: okt.1-től  
járványügyi helyzettől függ! 
Korosztály:  középső és nagy 
Időpont:  csütörtök 15:30-16:00  
        16:20-16:50  
Helyszín:  Világosvár tornaszoba 
Vezeti:  Varga Éva  

Havi díj:  3000 ft/hó 
Világosvár:  foglalkozás tartó viszi a 
helyszínre. Külső épületből a szülő viszi a 
helyszínre. 
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Ovi-fitnes: okt. 1-től  
járványügyi helyzettől függ! 
Helye:  Világosvár tornaterem 
Vezeti:  Kaproncai Katalin 
Időpont:  hétfő 15:30-16:00  

         16:20-16:50  
Havi díj:  3000 Ft 
Világosvár:  foglalkozás tartó viszi a 
helyszínre. Külső épületből a szülő viszi a 
helyszínre. 
 
 
 
 
 
 
Karate: járványügyi helyzettől függ! 
Időpont:  szerda 15:30-16:00 
Korosztály:  kis-középső-nagy 
Világosvár:  pedagógiai asszisztensek 
viszik a helyszínre. Külső épületből a szülő 
viszi a helyszínre. 
 
Ovi-hittan: járványügyi helyzettől függ! 
Katolikus hittan: 
Vezeti: ménfői és csanaki hitoktatók  
Korosztály:  minden korcsoport 
Helyszín:  Katolikus két helyen 

Időpont:  Kedd:   
15.30 Világosvár, Süni csoport 
16.10  Torda  
Kíséret: programvezető 
Ingyenes 
 
 
 
Evangélikus hittan:  
járványügyi helyzettől függ! 
Időpont:  Csütörtök:15.30  
Helyszín:  Világosvár, 
Szentjánosbogár csoport 
Kíséret:  programvezető 
Ingyenes 
 
 
Gyirmót:  katolikus délelőtt 
Ingyenes 
 
 
 

Jelentkezési határidő a programokra: 

szeptember 25. 

 
 

 

 

Bármilyen esetleges problémával forduljanak bizalommal elsősorban az óvónőkhöz, 

tagóvoda-vezetőhöz és természetesen hozzám.  

Kívánok jó munkát, aktivitást, jó egészséget ebben az évben is. 

Köszönöm előre is megértő együttműködésüket. 



 

10 
 

 


