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Óvodánk nyitva tartása és nevelési év rendje 

 

Az óvoda nyitva tartása, nevelési év rendje, napirendje, valamint a szünetek időpontjai 

az óvoda hirdető tábláján kifüggesztve megtalálhatóak. Az óvodai SZMSZ, Házirend az 

óvodavezető irodában a szülők rendelkezésére áll. 

 

Óvodánk nyitva tartása a Házirendbe és Munkatervben foglaltak szerint. 

Heti öt munkanap: 7.00- 17.00-ig 

Reggeli ügyelet: 7.00 – 7.30-ig összevont csoportban  

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. 

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

az intézményben tartózkodik. 

 

A 2022/2023-as tanítási, szorgalmi időszak alapesetben  

2022. szeptember 1-én, szerdán kezdődik és 2023. május 31 keddig tart.  

Az óvoda nyári zárásának tervezett időpontja 2023. augusztus 01.- augusztus 31.-ig. 

A nyári zárva tartásról február 15-ig értesítjük a szülőket az óvoda hirdetőtábláján 

kifüggesztett hirdetményben és online csoportban is. 

 

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

után csoportösszevonásra kerülhet sor.  

A szülők minderről továbbá tájékoztatást kapnak a Munkaterv elfogadásakor és az első szülői 

értekezlet alkalmával. Az óvoda nyári zárva tartása az óvoda Házirendjében és SZMSZ-ben 

foglaltak szerint meghatározásra került. A Házirend szabályait a szülők a nevelési év első 

szülői értekezletén elfogadják, megismerik, és azt aláírásukkal hitelesítik. 

 

A nevelési év rendjét az érintett közösségek véleményének kikérése után nevelőtestületünk 

határozza meg és a szülői szervezet jóváhagyja. A nevelési év rendjét, a Házirendet, a 

balesetvédelmi, óvó előírásokat az év első szülői értekezletén ismertetjük a szülőkkel. 



Nevelés nélküli munkanap: nevelési évenként öt munkanap, melynek időpontját két héttel 

előbb, faliújságon tesszük közzé, illetve az éves munkatervben rögzítjük. A Munkatervet a 

Szülői munkaközösséggel ismertetjük, elfogadtatjuk. Az SZMK elnök a Munkaterv 

legitimációs záradékát aláírja. A nevelés nélküli munkanapokról legalább hét nappal a zárva 

tartást megelőzően a szülőket ismételten tájékoztatjuk. 

 

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

után csoportösszevonásra kerülhet sor. Ezen időszakban az egyik óvodai csoportban 

összevontan látjuk el feladatainkat. 

Az iskolai őszi, téli és tavaszi szünetek, illetve a nagyobb hiányzások esetén a nevelési év 

közben az óvodai élet zavartalan működését biztosítva, de az ésszerűsség és takarékosság, 

járványügyi védekezés jegyében felmérjük a várható létszámot. 

 Amennyiben a gyerekek létszáma csoportonként indokolja, élünk a csoportok 

összevonásának a lehetőségével, ügyelet biztosításával a szülők erről is tájékoztatást kapnak.  

Rendkívüli esetben (pl. óvodapedagógus hiányzása, stb.) csoportösszevonást, a törvényes 

létszámkeretek betartásával, és a nevelőtestület véleményének a figyelembevételével az 

óvodavezető rendelhet el.  

Rendkívüli szünet elrendelésére a fenntartó engedélyével egészségügyi okokból, természeti 

vagy más katasztrófa esetén kerülhet sor, erről a Fenntartót a lehető leghamarabb 

tájékoztatjuk.   

Óvodai beiratkozásról szóló tájékoztatás  

Az óvodai beíratások helyi időpontjáról hirdetményt teszünk közzé a fenntartó és az óvoda 

(intézmény) honlapján, óvoda hirdető tábláján. A hirdetményt igazolható módon kézbesítjük 

az óvoda működési helye szerint illetékes települési önkormányzat részére, ahol az szintén 

kifüggesztésre kerül. A község jegyzője megküldi az óvodaköteles gyermekek névsorát, 

egyeztetünk a védőnővel. Szükség esetén a szülőt személyesen vagy levélben értesítjük a 

beiratkozás elmulasztása tényéről. 

 

G. Nagyné Récsányi Zsuzsanna 

tagintézményvezető 

 

 

 

 


