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Kedves szülők! 

Nagy szeretettel, izgalmakkal várjuk a gyerekeket. Óvodánkban a csoporttermeket, öltözőket 

átrendeztük, megvásároltuk a szükséges védőfelszereléseket, fertőtlenítőszereket és 

megterveztük a személyzettel a didaktikai munka folyamatát.  

Első napra szükséges iratok: 

 a 2020-2021-e tanévre  újonnan beiratkozottaknak szükséges az orvosi igazolás a 

családorvostól (adeverinta medicala pentru inscriere in colectivitate) 

 minden krónikus betegségben szenvedő gyerek részéről orvosi igazolást kérünk és 

szülői beleegyezést , hogy közösségbe járhat 

Fontos tudnivalók: 

 óvodánkba 7, 30 -16, 30 között fogadunk gyermekeket 

 csak tünetmentes, egészséges gyermekeket fogadunk, kérjük, ezt reggel 

ellenőrizzék otthon 

 a szülők a bejáratnál átadják a gyermeket az asszisztensnőnek, aki lázat mér, majd 

a kijelölt személyek átadják az óvónőnek 

 a főbejáraton történik a bejövetel a következő sorrendben: 

7 30- 8 15-ig: Csipike Csoport 

  Albinita Csoport 

  Pillangó Csoport 

  Vuk Csoport 

8 15- 9 00:       Cimbora Csoport 

  Szivárvány Csoport 

  Tappancs Csoport 

  Mókus Csoport 

  Kereplő Csoport 
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A sorrendet kérjük betartani a torlódás végett, kivételes esetben eltérő időpontban is 

bejöhetnek a gyerekek. 

A hazamenetel az emeleti csoportoknak a főbejáraton történik, a lenti csoportoknak a terasz 

hátsó bejáratain a következő sorrendben: 

15 30- 16 00:  Cimbora Csoport 

  Szivárvány Csoport 

  Tappancs Csoport 

  Kereplő Csoport 

  Pillangó Csoport 

16 00- 16 30:   Csipike Csoport 

  Albinita Csoport 

  Mókus Csoport 

  Vuk Csoport 

 jó idő esetén a hazamenetel az udvarról és a teraszokról történik, rossz idő esetén 

hívja telefonon a csoport óvónőjét 

 étkezési díj 10 lejbe kerül naponta, ezt átutalással kérjük fizetni az óvoda 

számlájára vagy készpénzben a pénztárban, számlaszám: Gradinita Villanytelep: 

RO92TREZ35221E331400XXXX, kérjük feltüntetni a gyermek és a csoport  

nevét 

 a gyermekek a nap túlnyomó részét a szabadban töltik, ennek megfelelő öltözetet 

kérünk biztosítani, utcai ruhában nem jöhet a gyermek a csoportba, az óvónők 

részletekkel szolgálnak 

 kérünk pizsamát, ágyneműt, ezeket hetente mosásra kérjük elvinni 

 a gyermekek váltó ruháit óvodás zsákban, teljes névvel felcímkézve kérjük az első 

óvodai napon 

 otthoni játékokat, alvókát, cumit nem szabad a napközibe hozni 

 a kapcsolattartás az óvónőkkel online formában fog történni  

 elmaradnak az ünnepségek, születésnapok 
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Kérjük, kerüljék a zsúfolt helyeket! Ha az elmúlt 14 napban zsúfolt nyaralóhelyen 

tartózkodott, kérjük erről értesítsen és csak 14 nap elteltével hozza a gyermeket óvodába. 

Mi mindent megteszünk, hogy óvodán belül a ránk bízott gyermekek, egészségesek 

maradjanak, természetesen az itt dolgozó személyzet is.  

Forduljon hozzánk bizalommal!  

Jó egészséget kívánok és egy önfeledt tanévet a gyerekeknek! 

Igazgató, 

Péter Edit 

 

 

 


