
Munkaterv a 2020/2021. tanévre 
 

Az óvodai rendezvények a vírushelyzet miatt csak a gyerekek és az óvodai dolgozók 

részvételével kerülnek megrendezésre. 

Időpont Nap Esemény Jegyzet 

aug. 31. hétfő Nevelés nélküli munkanap – Évnyitó értekezlet 

szept. 2. szerda szülői értekezlet a Süni csoportban  

szept. 1. kedd Első óvodai nap 

szept. 11. péntek 
családi pótlék igazolása, 

egyéb nyilatkozatok leadása. 

igazolások:  

30 napnál nem régebbi 

ok. 1. csütörtök A zene világnapja 
 

okt. 4.  vasárnap Az állatok világnapja  

okt. 23. péntek Nemzeti ünnep, szabadnap 

okt. 23 – nov 1 Őszi szünet az iskolában – összevont csoportok az óvodában 

nov. 6 péntek 
Nevelés nélküli nap 

Szalézi konferencia 

nov. 11   Márton napi ünnepség az óvoda udvarán  Csiga csoport műsora 

nov 30 hétfő Advent 1. Áhitat - Gyertyagyújtás 

dec.7. hétfő Advent 2. – Áhitat – Gyertyagyújtás  
 

dec. 4. péntek Mikulás  

dec. 12. szombat  munkanap áthelyezés , nevelés nélküli munkanap 

dec. 14. hétfő  Advent 3. – Áhitat – Gyertyagyújtás 
 

dec 
 

Advent 4. -  betlehemezés 
 

dec. 21 – jan. 3. 
Téli szünet az iskolában, összevont csoportok az óvodában az 

óvoda zárva 

jan. 4. hétfő A szünet utáni első óvodai nap                               

jan. 6. szerda Vízkereszt 
 

jan.   Don Bosco mise  Pali atya 

jan.  Sirályetetés 

jan 29 péntek óvodai szünet 
 

febr. 5 péntek óvodai farsang   

febr. 17. szerda Hamvazószerda Pali atya 

márc 18. csütörtök Apák napja –  

márc 19. péntek 
Óvodai előjelentkezési lapok leadási 

határideje 
 

március 29-április 6 Tavaszi szünet – összevont csoportok az óvodában 

április 22. szerda 
A Föld napja – virágpalánták kérése és ültetése, Teremtésvédelmi 

nap 

április  
Ismerkedő beszélgetések a leendő óvodások szüleivel 

beiratkozás 

máj. 6. csütörtök Anyák napja 

máj. 8. 
szombat- 

vasárnap 
Péliföldszentkereszt, búcsú 

máj 21 péntek tanítási szünet az iskolában, nevelés  



nélküli nap 

máj 24 hétfő pünkösd hétfő,   

máj. 28 péntek 

Évzáró mise délelőtt az óvodában Pali atya 

Nagycsoportosok búcsúja  
Süni és Csiga csoport, 

Pali atya 

máj. 31. hétfő Gyermeknap délelőtt   

május  Állatkert/Margit-sziget/kirándulások 

jún. 4. péntek 
Megemlékezés a Nemzeti Összetartozás 

Napjáról 
 

jún. 15. kedd utolsó iskolai tanítási nap 

jún.16-

aug.31.  
Összevont csoportok  

júl.1 - aug. 2.  Nyári zárás 

aug.2. hétfő Első óvodai nap 

aug.27. péntek Nevelés nélküli nap – évnyitó értekezlet 

aug 30 hétfő ismerkedő délelőtt az új kiscsoportosoknak 

 




