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A nevelési év időtartama 

 

Amelyet meghatároz az emberi erőforrások minisztere 20/2021. (VI. 8.) EMMI RENDELET 

a 2021/2022. tanév rendjéről 

A rendelet szerint:  

Óvodai nevelési 

év időtartama 

 2021/2022. tanévben a tanítási év első tanítási napja 2021. szeptember 1. 

(szerda) és utolsó tanítási napja 2022. június 15. (szerda) 

Őszi szünet   Az  őszi szünet előtti utolsó tanítási nap 2021. október 22. (péntek), 

a  szünet utáni első tanítási nap 2021. november 2. (kedd). 

Téli szünet  A  téli szünet előtti utolsó tanítási nap 2021. december 21. (kedd), a  szünet 

utáni első tanítási nap 2022. január 3. (hétfő) 

Tavaszi szünet A tavaszi szünet előtti utolsó tanítási nap 2022. április 13. (szerda), a szünet 

utáni első tanítási nap 2022. április 20. (szerda). 

 

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

után csoportösszevonásra kerülhet sor.  

Az óvoda nyári zárásának tervezett időpontja 2021 . augusztus1.- augusztus 31.-ig. 

 A nyári zárva tartásról február 15-ig értesítjük a szülőket.  

  

Munkaszüneti napok és áthelyezett munkanapok:  

2021. december 11. szombat áthelyezett munkanap 

2021. december 24. péntek Szenteste pihenőnap 

2022. március 14. hétfő pihenőnap 

2022. március 26. szombat munkanap 
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Óvodánk nyitva tartása 

Heti öt munkanap: 6.30 - 16.30 

Reggeli ügyelet: 6.30 – 7.00-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. 

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 

jegyében felmérjük a várható létszámot. Amennyiben a gyerekek létszáma csoportonként 

indokolja, élünk a csoportok összevonásának a lehetőségével, ügyelet biztosításával.  

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

létszámkeretek betartásával, és a nevelőtestület véleményének a figyelembe vételével az 

óvodavezető rendelhet el.  

Rendkívüli szünet elrendelésére a fenntartó engedélyével egészségügyi okokból, természeti 

vagy más katasztrófa esetén kerülhet sor.  

Új gyermekek beíratása: A fenntartó által meghatározott időben.  

Új gyermekek fogadásának ideje: 2021 szeptember 1-tól folyamatosan.  

 

Nyári zárva tartás tervezett időpontja augusztus hónap. 

Ekkor történik az éves felújítás, karbantartás, nagytakarítás. Ennek az időpontjáról legkésőbb 

február 15-ig, hirdetmény formájában (faliújság, szülői értekezlet) tájékoztatjuk a szülőket. 

 


