
2017-18 nevelési év rendje 

 
szept. 1. péntek Kiscsoportosok befogadása 
szept. 6.7. szerda, csüt. Étkezési díjak befizetése 21 napra 
szept. 7. csütörtök Szülői Szervezet tájékoztatása a munkatervről 16:30 órakor 
szept. 12. kedd Szülői értekezlet a Süni csoportban 16:30 órakor 
szept. 13. szerda Szülői értekezlet a Katica és a Pillangó csoportban 16:30 órakor 
szept. 14. csütörtök Madárovi foglalkozás az óvodában, 4 csoportban 

szept. 26. kedd Kirándulás Péliföldszentkeresztre (Süni és Katica) 

 
okt. 5.6. csüt. péntek Étkezési díjak befizetése 21 napra 

okt. 10. kedd Madárovi program kirándulás terepre óra (Pillangó, Katica, Süni) 

okt. 23. hétfő Állami munkaszüneti nap 

okt.26.27. csüt. péntek Fényképezés a csoportokban 
okt. 30- nov. 3. Őszi szünet az iskolában (összevont csoportok létszám csökkenés miatt) 

 
nov. 6. 7. hétfő, kedd Étkezési díjak befizetése 20 napra 

nov. 7. kedd Munkadélután szülőkkel közösen, Márton napi lámpás készítés 
nov. 9. csütörtök Márton napi felvonulás a Szalézi templomba 
nov. 10. péntek, Szalézi Nevelési konferencia /nevelés nélküli munkanap/ 
nov.  Madárovi foglalkozás az óvodában, 4 csoport 
nov.  Óralátogatás a Péter Pál iskolában a nagycsoportosokkal  
nov.  Nyílt nap a csoportokban / Katica, Pillangó, Süni csoportokban/ 
nov. harmadik hét Fogadó órák a Pillangó, Süni, és a Katica csoportokban 
nov. 28. kedd Szülői értekezlet a Csiga csoportban/a befogadás eredményei/ 

 

dec. 4. hétfő Áhítat, advent első gyertyagyújtása 
dec. 6.7. szerda, csüt. Étkezési díjak befizetése 16 napra 

dec. 7. csütörtök 
Nagycsoportos szülőknek tájékoztatás az iskolában induló iskolaismerkedő 

foglalkozásokról /Tanító néni meghívása/ 

dec.11. hétfő Áhítat, advent második gyertyagyújtása 
dec. 12. kedd Adventi kézműves foglalkozás a csoportokban 
dec. 8. 15. és 21. péntek Rorate 7:20-kor az iskola kápolnájában 

dec.  Idősek otthonába látogatás Süni csoport 

dec. 18. hétfő Áhítat, advent harmadik gyertyagyújtása 

dec. 19. kedd Karácsony a gyermek csoportokban 
dec. 21. csütörtök Pásztorjáték megtekintése az iskolában a nagycsoportosoknak 16 30-kor 

dec. 27.  szerda Téli szünet dec. 27- jan. 1-ig. Az óvoda zárva! 

2018. 

jan. 2. kedd A szünet utáni első óvodai nap 

jan. 6. szombat Vízkereszt ünnepe  
jan. 8.9. hétfő, kedd Étkezési díjak befizetése 22 napra 

jan. 9. kedd Szülői értekezletek a Pillangó csoportban. 

jan.  Madárovi, sirályetetés Süni és katica csoport a Margitszigeten 

jan.  Madárovi, sirályetetés a budai parton Pillangó és Csiga csoport  

jan. 26.  péntek Don Bosco Gála  17 óra OMK 

 
febr. 3. szombat Iskola ismerkedő” foglalkozás. 
febr. 6.7. kedd, szerda Étkezési díjak befizetése 20 napra 
febr. 9. péntek Farsang a csoportokban 
febr. 10. szombat Iskola ismerkedő” foglalkozás. 
febr. 14. szerda Hamvazószerda, szigorú böjti nap 

febr. 17. szombat Iskola ismerkedő” foglalkozás. 
febr. 16.23. márc. 2.9. és 

23. péntek 
Keresztút 7:20. Az iskola kápolnájában 

 



febr.  Madárovi foglalkozás az óvodában 
febr. 20.21. kedd, szerda Nyílt nap az óvodába jelentkezők részére 9-11ig. 
febr. 24.. szombat Iskola ismerkedő” foglalkozás. 

 
márc. 3. szombat Iskola ismerkedő” foglalkozás. 
márc. 6.7. kedd, szerda Étkezési díjak befizetése 19 napra 

márc.  második hete Fogadó órák 
márc. 10. szombat Munkanap márc. 16-át dolgozzuk le 
márc. 14. szerda Március 15-i ünnepség megtekintése a Süni és Katica csoportnak 

márc. 15. csütörtök Állami ünnep 
márc. 16. péntek Pihenőnap 
márc.  Madárovi foglalkozás terepen 3 csoport 

márc. 20. kedd Apák napja minden csoportban 
márc. 23. péntek Húsvéti kézműves foglakozás a csoportokban 
márc. 26- ápr.3. Tavaszi szünet az iskolában. 
márc.   Idősek otthonába látogatás Katica csoport 

márc. 30. péntek Nagypéntek munkaszüneti nap 

 
ápr. 1. 2. vas. hétfő Húsvét 
ápr.  Madárovi foglalkozás az óvodában 5 csoport  
ápr. 5.6. csüt. péntek Étkezési díjak befizetése 20 napra 
ápr. harmadik hét Nyíltnap a csoportokban 
ápr. 20. péntek Föld napjára virágpalántákkal díszítjük óvodánkat  
ápr. 21. szombat Munkanap április 30-át dolgozzuk le 

ápr. 30. hétfő Munkaszüneti nap 

 
máj. 1. kedd Állami ünnep 
máj. 7.9. hétfő, kedd Étkezési díjak befizetése 20 napra 
máj. 8. kedd Édesanyák köszöntése a csoportokban 
máj. 15. kedd Szülői Szervezet tájékoztatása az év eredményeiről 16:30 órakor 

máj. 18. péntek Nevelés nélküli munkanap 
máj. 21. hétfő Pünkösdhétfő   

máj. 25. péntek Gyermeknap 
máj.   Madárovi foglalkozás terepen odúzás 4 csoport 

máj. 31. csütörtök Nagycsoportosok búcsúzója 

 
jún. 6.7. szerda, csüt. Étkezési díjak befizetése 

jún. 14. csütörtök Tanévzáró értekezlet  
jún. 15. péntek Te Deum, évzáró ünnepély 
jún. 18. hétfő Szülői értekezlet az új kiscsoportos szülők részére 

 

A változtatás jogát fenntartjuk! 

 

2017. szeptember Udvardyné Balla Márta 

 tagintézmény-vezető 


