
 

 

 Petrovay György Katolikus Általános Iskola,  

Alapfokú Művészeti Iskola, Óvoda 

5065 Nagykörű, Rákóczi u. 22-24. 

Telefon: Igazgató, titkárság (56) 494-011, Fax: (56) 543-028 

E-mail címünk: petrovayaltisk@vipmail.hu 

(OM AZONOSÍTÓ KÓDSZÁM: 201781) 

Szent Kinga Katolikus Óvoda 

5062 Kőtelek, Zrínyi út 10-12. 

Tel: (56) 496-003 

 e-mail: sztkingaovoda@gmail.com  
 

 
 
 

 

 
 

 

 A NEVELÉSI ÉV RENDJE: 

Amelyet meghatároz az emberi erőforrások minisztere 12/2016. (VI. 27.) EMMI rendelet 

a 2016/2017. tanév rendjéről: 

A 2016.-2017. tanév szeptember 1-én kezdődik és 2017. június 15-én ér véget. 

Első nevelési nap az óvodában: 2016. szeptember 1.  

Utolsó nap: 2017. augusztus 31. 

A rendelet szerint:  

. 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).  

. 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). 

Az iskolai szünetek az óvodánk nyitva tartását nem befolyásolják, a szülői igények felmérése 

után csoportösszevonásra kerülhet sor.  

Az óvoda nyári zárásának tervezett időpontja 2017. augusztus1.- augusztus 31.-ig 

 

ÓVODÁNK NYITVA TARTÁSA:  

Heti öt munkanap: 6.30 - 16.30 

Reggeli ügyelet: 6.30 – 7.00-ig összevont csoportban  

Óvodánk teljes nyitva tartása 10 óra, ezen időn belül a gyermekek mindegyike legalább 8 órát 

az intézményben tartózkodik. 

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

Nyári időszak: június 1. – augusztus 31.  



 

   
 

A teljes nevelési év szeptember 01-től a következő év augusztus 31-ig tart. A nyári zárva 

tartás, augusztus hónapban, amely pontos idejéről február 15-ig értesítjük a szülőket. A gyerek 

óvodában tartózkodásának maximális ideje: napi 10 óra. 

 

A nevelőtestület pedagógiai célra a törvényileg engedélyezett öt munkanapot nevelés nélküli 

munkanapként használ fel. 

 

Nevelés nélküli munkanapok 

 Esemény / téma Felelős Határidő 

1. l

k

é

t 

Őszi nevelési értekezlet 

A nevelési évvel kapcsolatos feladataink. 
Győri Imréné 2016. szeptember 

2. 2

. 

Félévi nevelési értekezlet 

Féléves nevelőmunkánk eredményei 

Beszámolók  

 

 

Győri Imréné 

 

 

2017. január. 

 

3. 

Szakmai napok a nagykörűi Cseresznyevirág 

Katolikus óvodával 

 

Győri Imréné 

 

 

2017. március 

 

4.  

Lelki nap 

 

Győri Imréné 

 

 

2017. március 

 

5. 

 

Év végi záró értekezlet. 

A kitűzött feladatok megvalósításának 

értékelő elemzése. 

Beszámoló a munkacsoportok az éves 

munkáról 

Nyári feladatvégzés előkészítése. 

 

 

 

Győri Imréné 

 

 

2017. május 

 

 


