
A nevelési év munkarendje  

Időpont  Megjegyzés 

2020.08.31. 
Óvodai szakmai nap-az óvoda zárva 

 
Nevelés nélküli munkanap, az óvoda zárva 

2020. 09. 01. A nevelési év első napja Gyermekek adatlapjainak, szülői nyilatkozatok egyeztetése 

2020.10.26-30. 
Iskolai őszi szünet – az óvoda nyitva tart, 

ügyelet biztosított 
Az őszi szünet előtti utolsó nevelési nap október 22. csütörtök 

Az őszi szünet utáni első nevelési nap november 2. hétfő 

2020.10.09. 
Óvodai szakmai nap 

 
1. nevelés nélküli munkanap, ügyelet biztosított 

2020. 12.19.- 2021. 01. 3. Téli szünet- az óvoda zárva tart 

A szünet előtti utolsó nevelési nap december 18. péntek 
A szünet utáni első nevelési nap 2021. január 4. hétfő 

Munkanap áthelyezés: december 12. munkanap, az óvoda 
nyitva van 

2021.01.31. 
Félévi értekezlet-ügyelet biztosított 

 
2. nevelés nélküli munkanap, ügyelet biztosított 

2021.02.  
Óvodai szakmai nap 

 
3. nevelés nélküli munkanap, ügyelet biztosított 

2021. 03. Óvodai szakmai nap 4. nevelés nélküli munkanap, ügyelet biztosított 

2021.04.01.-06. Tavaszi szünet- 
Tavaszi szünet előtti utolsó nevelési nap március 31.szerda 
Tavaszi szünet utáni első nevelési nap  április 06. szerda 

2021.05. 
Óvodai szakmai nap 

 
5. nevelés nélküli munkanap, ügyelet biztosított 

2021.06.04 óvodai nevelési év 
zárása, ballagás 

  

2021. 06. 07. -  07.02. ügyeleti rend szerinti nyitva tartás 
Utolsó nevelési nap június 7  

első nevelési nap szeptember 01. szerda 

2021.07.05-07.30.  az óvoda zárva  

2021.08.02-08.31. ügyeleti rend szerinti nyitva tartás  

 

 

A tanév intézményi rendje 

2020. 08.31. 17,00 Tanévnyitó Ünnepi Istentisztelet,  Kizárólag az első osztályosok számára 

2019.szept.01. első tanítási nap 1-4. osztályfőnöki órák 
a tankönyvek kiosztása 
menzai, napközis ellátás felmérése 
a bizonyítványok összeszedése 

2020. okt.26-.okt.30. Őszi szünet  
Az őszi szünet előtti utolsó tanítási nap október 22. péntek 
Az őszi szünet utáni első tanítási nap november 2. hétfő 
 

2020.november 20.  1. tanítás nélküli munkanap 

2020 december 21.- 2020. december 
31.. 

Téli szünet 

A szünet előtti utolsó tanítási nap december 18. péntek 
A szünet utáni első tanítási nap 2020. január 4. hétfő 
Munkanapáthelyezés: dec. 12. munkanap, helyette 
pihenőnap dec. 24., A december 12.tanítási nap megtartva 
december 10-én délután lesz. 

2021. január 22. Az első félév utolsó napja  

2021 január 29. A félévi értesítő kiadásának  napja Osztályfőnökök, osztálytanítók 

2021. február 05. Félévi értekezlet tanítási nap 1-3. óra 

2021. február 26. péntek Wass Albert Országos Verseny 2. tanítás nélküli munkanap 

2021. március 25. Pályaválasztási nap, Zsoltáréneklő verseny 3. tanítás nélküli munkanap 

2021.április 01-05.. Tavaszi szünet 
Tavaszi szünet előtti utolsó tanítási nap 2020. március 
31..szerda 
Tavaszi szünet utáni első tanítási nap 2021. április07 szerda 

2021. május Rendhagyó irodalomóra, DÖK nap, színház 4. tanítás nélküli munkanap 

2020. június 14. tanítás nélküli munkanap, sportnap, nap 5. tanítás nélküli munkanap 

2020. június 15. tanítás nélküli munkanap, tehetségnap 6. tanítás nélküli munkanap 

   

2021. június 19. szombat Ballagás, tanévzáró Istentisztelet  

 


