
 

 

2012 – 2013 Nevelési év rendje  

 

 

- A nevelési év 2012. szeptember 1-től 2013. augusztus 31-ig tart, mely két részből áll: 

● 2012. szeptember 1-től 2013. május 31-ig naponta változó, rendszeres, játékos foglalkozások 

a következő témakörökben: a környező világ, matematika, angol, művészeti tevékenységek, 

ének, mese-vers, báb és drámajáték, testnevelés, labdás-léggömbös játékok 

 

Téli szünet: 2012. december 24. hétfő  -  2013. január 2. szerda az óvoda zárva tart.  

Az első nevelési nap: 2013. január 3. csütörtök 

 

● 2012. június 3-tól július 31-ig nyári óvodai élet, nyitva tartás a hétfőtől péntekig 8.00-17.00. 

 

Az óvoda nyári időszakban egybefüggően egy hónapig tart zárva, a nyári zárás időpontja: 

2012. augusztus 1-től augusztus 31-ig.  

 

Pedagógiai értekezletek 2 alkalommal: Ezeken a napokon az óvoda zárva tart. 

- 2012. október 27. szombat;    - 2013. tavasza.  

(Pedagógiai Nap keretében az OM.16/1998.(VI.8) rendelete alapján a nevelési oktatási intézmények működéséről szóló 
11/1994.(VI.8.) rendelet módosítása alapján továbbképzésen, pedagógiai értekezleten köteles részt venni. Ezen 
időpontokban az óvodapedagógusok nevelés nélküli munkanapot tartanak, melyről hét munkanappal előbb írásban 
értesítik a szülőket.) Ezen idő alatt azon gyermekek számára, akik szülei munkahelyi elfoglaltságuk miatt nem tudják 
más módon megoldani gyermekeik elhelyezését, ügyeletet biztosítunk. 

 

Szülői értekezletek (A szülői értekezletek alatt indokolt esetben ügyeletet biztosítunk.) 

- 2012. szeptember 19. szerda 16.30 óra  -  2013. január / február 

 

Nyílt napok:  

- 2012. november 

- 2013. tavasza 

 

 



 

 

Megemlékezések, ünnepek, egyéb programok, kirándulások: 

 

- 2012. szeptember 28. A mese napja: Benedek Elek: meséje 

- 2012. október 1. zenei világnap 

- 2012. október 4. az állatok világnapja  

- 2012. november 12. 16.00 Márton nap: lámpás felvonulás mondókával, énekkel  

- 2012. december 4. Mikulás  

- 2012. december 20. 16.00 Karácsonyi ünnepély az oviban 

-  2013. február 7. Farsang  

- 2013. március 14. Március 15.i megemlékezés a szobornál 

- 2013. március 22. A víz napja  

- 2013. április 6. péntek Húsvét  

- 2013. április 11. A költészet napja  

- 2013. április 22. Föld napja: kirándulás  

- 2013. április 26. Anyák napja  

- 2013. május 10. Madarak és fák napja  

- 2013. május 25. Évzáró, búcsúzás (ez az időpont változhat) 

- 2013. június 4. minden napos úszás kezdete, 6 hét; vége: július 14. 

1. hét: júni. 4.- júni. 8; 2. hét: júni. 11. – júni. 14; 3. hét: júni. 18.- 22;  

4. hét: júni. 25. – júni. 29; 5. hét: júli. 2. - júli. 6; 6. hét: júli. 9. - 14. 

- 2013. július 16.-tól Mese, játék, kreatív, angol! 

 

Nyilvános ünnepeink: 

 Márton nap, Farsang, Karácsony, Anyák napja, Évzáró 

Nem nyilvános ünnepeink: 

 Mikulás, Húsvét 

Megemlékezések, melyek szintén nem nyilvánosak 

 Március 15. 

Hagyományaink 

- Születésnapok megünneplése:  délelőtt képekkel és a szülőkkel, énekléssel  

  

- Péntekenként saját játék behozható: ha nem félti és másnak is kölcsön adja a gyermek  

  (felelősséget nem vállalunk érte) 

- Márton napi lámpás vonulás énekelve, mondókázva, farsangi kiszebáb-égetés, fényképezés, 
mókás feladatok, ügyességi játékok;  

- Jeles napokról megemlékezés 


