
A 2019-20-as nevelési év munkarendje 

Időpont  Megjegyzés 

2019. szeptember 02. A nevelési év első napja 
Gyermekek adatlapjainak, szülői 
nyilatkozatok egyeztetése 

2019. okt.28-.okt.31. 
Iskolai őszi szünet – az óvoda 
nyitva tart 

Ügyelet min. 10 fő esetén biztosított 

2019.09.20. 
Óvodai szakmai nap 
EFOP 3.1.5. Nevelőtestületi 
műhely 1. 

1. nevelés nélküli munkanap, ügyelet 
min. 10 fő esetén biztosított 

2019.12. 07. 
Óvodai szakmai nap 
Ismerkedés a Mozgáskotta 
módszerrel 

2. nevelés nélküli munkanap, ügyelet 
min. 10 fő esetén biztosított 

2019. december 23.- 
2020. január 3. 

Téli szünet  

2020.01.31. 
Félévi értekezlet-ügyelet 
biztosított 

3. nevelés nélküli munkanap, ügyelet 
min. 10 fő esetén biztosított 

2020.02.26. 
Óvodai szakmai nap 
EFOP 3.1.5. Hálózati műhely 

4. nevelés nélküli munkanap, ügyelet 
min. 10 fő esetén biztosított 

2020.április 09-14. Tavaszi szünet Ügyelet min. 10 fő esetén biztosított 

2020.05.15. 
Óvodai szakmai nap 
EFOP 3.1.5. Nevelőtestületi 
műhely 2. 

5. nevelés nélküli munkanap, ügyelet 
min. 10 fő esetén biztosított 

2020. július 20.  
2020. augusztus 14.  

Nyári karbantartás, takarítási 
szünet 

Utolsó nevelési nap 2020. július 17. 
péntek, 
első nevelési nap 2020. augusztus 17. 
hétfő 

 

Az óvoda nyitvatartási ideje 

A foglalkozások megszervezése a szülők nagyobb többségi igényeinek megfelelően történik, eleget téve a gyermek 

napközbeni ellátásával kapcsolatos feladatoknak, ennek megfelelően a feladatok ellátásához igénybe vehető heti 

időkeret, a fenntartó által engedélyezett: 55 óra.  

Az intézmény óvodája hétköznapokon 6,00 órától 17,00 óráig tart nyitva. A gyermekek beérkezésének legkésőbbi 

időpontja 8,00. A napi nyitva tartási időt lépcsőzetes kezdéssel és zárással történik; egy csoport (az óvodapedagógusok 

munkarendje szerint heti váltásban) 11 órában, 2 csoport 9 órában fogadja a gyermekeket. Szombaton óvodai ellátás 

nincs. 

Óvodai szünet időpontja 

A nyár folyamán az óvodában 4 hét a takarítási szünet, úgy, hogy az igénylők számára folyamatosan biztosítani kell a 

Szent Kristóf katolikus óvodában a gyermek ellátását. A zárva tartás időpontjáról 2020. február 15-ig a szülők értesítése 

szükséges. 

Nevelés nélküli munkanapok  

Az 5 igénybe vehető nevelés nélküli munkanapokat szakmai munkára szükséges felhasználni.  

Az időpontokról hét nappal előbb szükséges a szülőket tájékoztatni 
 

A foglalkozások rendje  

Az új gyermekek óvodába fogadása, beszoktatása 2019. szeptember 02-től folyamatosan és fokozatosan történik.  

A készség- és képességfejlesztő foglalkozásokat minden csoportban szeptember 02-től 2020. május 31-ig tartjuk.  

A nyári hónapok alatt szabadidős tervezett, szervezett tevékenységeket szervezünk a gyermekeknek 2020. 08. 31-ig. 

 
 



 

Rendezvényterv 

Rendezvények IX. X. XI. XII. I. II. III. IV. V. VI. 

Mihály napi vásár hete x          

Magyar népmese napja x          

Állatok világnapja  x         

Idősek napja  x         

Madárbarát óvoda  x         

Reformáció ünnepe  x         

Márton nap   x        

Alapítványi bál   x        

Mikulás várás    x       

Advent    x       

Farsang hete      x     

Gergely- járás       x    

Márc. 15.       x    

Víz világnapja           

Virágvasárnap        x   



Rendezvények IX. X. XI. XII. I. II. III. IV. V. VI. 

Húsvét – kézműves 

délután a szülőkkel 
       x   

Föld napja        x   

Anyák napja         x  

Madarak, fák napja         x  

Gyermekhét         x  

„Mocorgó nap”         x  

Pünkösd          x 

Évzáró, 

nagycsoportosok 

búcsúztatása 

         x 

 


