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Az óvodai nevelési év helyi rendje 2018/2019. 

Nevelési év időtartama  

A nevelési év első napja 2018. szeptember 1., utolsó napja 2019. augusztus 31. 

Iskolai szünetek időpontjai, amelyekhez igazítva felmérést készítünk a várható óvodai 

gyermeklétszámról, akik számára a szülők ügyeleti óvodai ellátást kérnek. 

  Az iskolai őszi szünet 2018. október 29 - 2018. november 2-ig tart. A szünet előtti 

utolsó  nap 2018. október 26. (péntek), a szünet utáni első nap 2018. november 5. 

(hétfő). 

 Az iskolai téli szünet 2018. december 24-től 2019. január 2-ig tart. A szünet előtti 

utolsó nap 2018. december 21. (péntek), a szünet utáni első nap 2019. január 3. 

(csütörtök). 

 A tavaszi szünet 2019. április 23-től 2019. április 26-ig tart. A szünet előtti utolsó 

nap 2019. március 28. (szerda), a szünet utáni első nap 2018. április 4. (szerda). 

 A nyári zárva tartás tervezett időpontja Az elmúlt évek tapasztalatai szerint az iskolai 

szünetek idején a gyermekek létszáma lecsökken, így ezeken a napokon – előzetes 

szülői igényfelmérés alapján és a fenntartó jóváhagyásával - az intézmény összevont 

csoportokban üzemel, vagy zárva tart. A zárva tartásról február 15-ig tájékoztatjuk a 

szülőket. (Várható időpontja: július 15. hétfőtől - augusztus 22. csütörtökig.) 

 A jogszabály által országosan egységesen elrendelt munkanap-áthelyezést – az Nkt. 

30. § (1) bekezdése értelmében – a nevelési - oktatási intézményekben is alkalmazni 

kell. 

             Ezek a 2018/2019-es nevelési évben: 2018. október 13, november 10,  

                                                                         december 1 és 15. 

 Nevelésmentes munkanapok A nevelőtestület által meghatározott pedagógiai célra öt 

munkanapot nevelés nélküli munkanapként használhatunk fel. Ezek időpontja előtt 7 

nappal a szülőket szóban és írásban is értesítjük erről. Nevelőtestületi 

tanácskozásainkon (nevelés nélküli munkanap, nevelőtestületi értekezlet) a 

nevelőtestület valamennyi tagja részt vesz.  
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Óvodai nevelésnélküli munkanapok időpontjai és felhasználásuk: 

 

Ssz. Időpont Felhasználás tárgya 
Érintett 

Felelős 

1. 
2018/2019 

aktuálisan 

Év közben meghirdetett szakmai napokon, 

továbbképzéseken való részvétel 

A pontos időpontról a szülőket aktuálisan  

7 nappal korábban értesítjük. 

óvodai 

intézményegység-

vezető 

2. 2019.05.06. 
Szakmai nap- alkalmazotti értekezlet, 

szervezetfejlesztési célok 

óvodai 

intézményegység-

vezető 

3. 2019.05.07. 
Nevelőtestületi értekezlet – a nevelési év 

értékelése 

óvodai 

intézményegység-

vezető 

4. 2019.05.08. 
Szakmai nap-felkészülés az évzárásra, év 

végi programokra 

óvodai 

intézményegység-

vezető 

5. 2019. 08.23. 
Nevelőtestületi értekezlet - Új nevelési év 

előkészítése 

óvodai 

intézményegység-

vezető 

 

Az óvoda napi nyitva tartása: 
 

Az óvoda teljes napi nyitva tartása alatt (7.00-17.30.-ig) biztosított az óvodapedagógus 

jelenléte. 

Reggel 7.00-7.30-ig és délután 16.30-17.30 óráig összevont csoportan, a földszinten történik a 

gyermekek ügyeleti ellátása. 

 

Az óvoda éves programjai aktuálisan a honlapon és a fali 

újságokon megtalálhatóak. 


