
Az Áldás Református Óvoda indításával kapcsolatban a 
szándéknyilatkozatok leadásának időszakában számos kérdés felmerül az 
érdeklődő szülők részéről.  
Összegyűjtöttük a Gyakran Intézett Kérdéseket, melyekre adott 
válaszainkat az alábbiakban olvashatják.  
 
Miért érdemes az Áldás Református Óvodát választanom? 
Keresztyén értékrend kialakításával, hatékony dolgozói kommunikációval, együttműködéssel, 
vezetői példamutatással kialakított új intézménybe, a mai kornak megfelelő színvonalú óvoda 
épületbe és közösségi terekbe várjuk a gyermekeket. A szeretetteljes, családias légkörbe a 
szülőket is szeretnénk bevonni.  A kálvinista szellemiség legfőbb szándékunk szerint nem csak 
a szeretetben, de a magas szintű szakmaiságban, igényességben is megnyilvánul. 
 
Biztosan kész lesz az óvoda?  
Az óvoda építése a terveknek megfelelő ütemben zajlik. A szeptemberi indulás feltételeinek 
teljesítése megvalósítható. 
 
Megtörtént már az óvodai alkalmazottak kiválasztása?   
A munkatársak száma, a munkakörök összetétele a szándéknyilatkozatok alapján összesíthető 
gyermeklétszám függvénye, amely még nem végleges. A gyermekeket a nekik megfelelő módon 
nevelve, a lehető legjobb tudás átadására kész, felkészült óvodapedagógusokkal, dadusokkal 
várjuk szerető közösségbe, ahol a gyermekek jó kezekben lesznek. 
A szándéknyilatkozatok érkezésével párhuzamosan zajlik a meghirdetett álláshelyekre 
beérkezett pályázatok értékelése. 
 
Milyen költségekkel kell számolnunk az óvodás korban? 
Az Áldás Óvoda alapvetően egyházi fenntartású. Az egyébként felmerülő, csoportpénz jellegű 
befizetéseket Óvoda Alapítvány létrehozásával tesszük átláthatóvá. Az alapítványi befizetések 
elsősorban fejlesztési, közösségi célra, illetve a higiéniai eszközök fedezetére szolgálnak. 
 
A református óvoda is a református iskolához tartozik? 
Az Áldás Óvoda önálló, független, gyülekezeti fenntartású intézmény. 
 
A református óvodába járó gyermekek hogyan juthatnak tovább igény szerint a 
református iskolába?  
A Kunszentmiklósi Református Gimnázium és Általános Iskola 1 elsős osztályt indít, melynek 
tanulói létszáma meghatározott. Az iskolai beiratkozási rend nem változik, az iskolás korba 
lépő gyermekek továbbra is az eddig szokásos módon jelentkezhetnek az induló osztályba. Az 
iskolarendszer az 5. osztálytól, illetve a 9. osztálytól biztosít további lehetőséget a felvételre. 
Az Áldás Óvoda lehetőséget nyújt a református kötődésnek, a gyülekezethez tartozás 
élményének elmélyítéséhez. 
 
Református kötődés szükséges-e a gyermek óvodába beíratásához? 
A keresztyén református értékek közvetítésének hatékonyságát, annak befogadását és 
megélését a református kötödés segíti. Figyelembe véve a szülőknek azt a jogát, hogy 
gyermeküket vallási és világnézeti meggyőződésüknek megfelelő nevelésben részesítsék 
gyermekeiket, a keresztyén református értékrend elfogadása szükséges. Meggyőződésünk, 
hogy az óvodai közösségben segíteni tudjuk a családokat, hogy a keresztelők alkalmával tett 
fogadalmukat megtarthassák, és bízunk abban is, hogy gyülekezetünk új tagokkal, családokkal 
bővülhet. 



 
 
Templomba kell-e jönni?  
Az istentiszteleteken való részvétel a családok számára magától értetődő lehetőség. Nem 
titkolt szándékunk otthont jelentő keresztyén lelki közösség építése, amely hitben és 
szeretetben megtart és erősít. 
 
Vegyes csoportok lesznek, vagy korosztályonként elkülönülő csoportok? 
A végleges csoportbeosztást a jelentkező gyermekek életkora alapján lehetséges az 
óvodapedagógiai szakmai szempontok maximális figyelembe vételével meghatározni. 
 
Otthon lévő kistestvér esetén jöhet-e az óvodáskorú gyermek egész napra? 
Ugyan a törvény csak a napi legalább 4 órát írja elő 3 éves kor betöltése után, azonban szülő 
kérése, indoklása alapján van rá lehetőség. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tisztelettel: 
 
Kunszentmiklósi Református Egyházközség 
 
 

Kérjük az érdeklődő szülőket, hogy a  
 

2022. április 21-én, 17:00 órakor, a Gyülekezeti Teremben kezdődő 
tájékoztatóra  

 
fáradjanak el, ahol személyesen is feltehetik kérdéseiket! 


