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1.  Az intézmény nyitva tartása a nevelési év rendje 

Nevelési év: szeptember 1. – május 31.-ig  

Nyári időszak: június 1. – augusztus 31.-ig 

A nevelési év szeptember 01-től a következő év augusztus 31-ig tart 

A nyári zárva tartás, általában július-augusztus hónapban, amely pontos idejéről február 15-ig 

értesítjük a szülőket.  

Nevelés nélküli munkanap: nevelési éveként öt munkanap, a nyári zárva tartás ideje négy 

hét. Az óvodai nevelés nélküli munkanapokon - a szülő igénye esetén - az óvodánk ellátja a 

gyermek felügyeletét. Óvodánkban a napirendet úgy alakítjuk, hogy a szülők a gyermeküket 

az óvodai tevékenység zavarása nélkül behozhassák és hazavihessék.  

Az óvoda nyári zárva tartásáról legkésőbb február tizenötödikéig, a nevelés nélküli 

munkanapokról legalább hét nappal a zárva tartást megelőzően a szülőket tájékoztatjuk, 

illetve az éves munkatervben rögzítjük 

A törvényileg engedélyezett napokból az iskolai szünetekkel párhuzamosan őszi, téli, tavaszi 

időszakra tervezzük, amikor is csökkentett létszámmal üzemel az óvodánk. 

Ezen időszakban az egyik óvodai csoportban összevontan látjuk el feladatainkat, amennyiben 

a szolgáltatást igénylők száma eléri a 10 főt.  

A nevelési év rendjét az érintett közösségek véleményének kikérése után nevelőtestületünk 

határozza meg. A nevelési év rendjét, a Házirendet, a balesetvédelmi, óvó előírásokat az év 

első szülői értekezletén ismertetjük. 

 

A GYERMEK ÓVODAI ELLÁTÁSÁNAK IDEJE:  

 

Napi nyitva tartás:      7- 17-ig  

 

reggeli ügyelet:           7–7.30-ig  összevont csoportban 

 

délutáni ügyelet:         16 – 17-ig összevont csoportban 

 

Az óvodában a nevelési év 2016. szeptember 1-től – 2017. augusztus 31-ig tart, 

Az óvoda kötelező zárása: 4 hét  

28/2015. (V.28.) EMMI rendelet a tanév rendjéről: 
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Az őszi szünet 2016. november 2-től 2016. november 4-ig tart. A szünet előtti utolsó tanítási 

nap 2016. október 28. (péntek), a szünet utáni első tanítási nap 2016. november 7. (hétfő). 

Tehát ez egy teljes hetet jelent. 

A téli szünet 2016. december 22-től 2017. január 2-ig tart. A szünet előtti utolsó tanítási nap 

2016. december 21. (szerda), a szünet utáni első tanítási nap 2017. január 3. (kedd). 

A tavaszi szünet 2017. április 13-tól 2017. április 18-ig tart. A szünet előtti utolsó tanítási 

nap 2017. április 12. (szerda), a szünet utáni első tanítási nap 2017. április 19. (szerda). 

A szünetek időtartamára a szülők igényeihez alkalmazkodva összevont csoportokban 

működik óvodánk, illetve kritikusan alacsony gyermeklétszám esetén zárva tart költség 

kímélési okokból, a kollégák szabadságának terhére. 

 


