
A 2020-2021. nevelési év helyi rendje, rendezvény terve 
 
Nevelés nélküli munkanapok tervezett időpontja: 
 
 Nevelésmentes nap szakmai továbbképzés megszervezése óvodapedagógusoknak  
     Téma:          Szociális kompetencia fejlesztés, szociális érzékenyítés a napi 
gyakorlatban 

Időpont:       2020. november 13. 
 Nevelésmentes nap szakmai továbbképzés megszervezése óvodapedagógusoknak  

és dajkáknak 
      Időpont:         2021. március 19. 
 Nevelésmentes munkanap, szakmai továbbképzés  

Téma:          A nevelési év tapasztalatainak összegzése, elgondolások a következő 
nevelési évre 

Időpont:      2021. június 18. 
 Nevelésmentes napon szakmai konzultáció szervezése 

Téma:        2020/21. nevelési év vezetői értékelő beszámolójának elfogadása, a 2020/21. 
nevelési év munkarendjének elfogadása, feladatok felosztása 

Időpont:       2021. augusztus 27. 
 
A nevelésmentes napokon az ügyeletet igénylő családoknak a Levendula Óvoda  
(4024 Debrecen, Varga u. 23.) és az Ispotály Utcai Óvoda (4025 Debrecen, Ispotály u. 12.) 
biztosít ügyeletet. 
 
 
Óvodai zárás és ügyelet tervezett időpontja: 
 
 Az óvodák a 2020/2021. tanév rendjéről szóló, az Emberi Erőforrások Minisztériuma 

által kiadásra kerülő rendeletben meghatározott téli szünet időszakával megegyezően 
zárva tartanak, az ügyeletet az Ifjúság Utcai Óvoda Bajcsy-Zsilinszky Utcai 
Tagintézménye (4025 Debrecen, Bajcsy-Zsilinszky utca 64.) biztosítja. 

 nyári zárás időpontját a fenntartó később határozza meg. 
 
 
Nemzeti ünnepek megemlékezésének rendje: 

 
 Március 15.-i megemlékezés megszervezése korosztálynak megfelelően. 

Időpont:  2021. március 12. 
 Május 1. - majális az óvodában 
      Időpont:  2021. április 30. 
 Nemzeti összetartozás napja 

Időpont: 2021. június 04. 
 

Az óvoda életével kapcsolatos ünnepek, megemlékezések, hagyományok 
 
 Szüret, őszi alkotó nap megszervezése 

Időpont:  2020. szeptember 22.  
 Családi sportnap 

            Időpont: 2020. szeptember 29. 
 Állatok világnapja- őszi kirándulás 



Határidő:  2020. október 05. 
 Gyermekműsor az Állatok Világnapja jegyében 

Határidő:   2020. szeptember 30. 
 Szülők és gyermekek számára Márton-napi mulatság megszervezése 

Határidő:   2020. november 11. (székhely) 
 2020. november 12. (telephely) 

 Mikulás ünnepség megszervezése: 
Határidő:   2020. december 04.  

 Adventi vásár és „ovicuki” 
Határidő:  2020. december 09.  (székhely) 
                       2020. december 10.  (telephely)   

 Karácsonyi ünnepség, Betlehemes műsor 
Határidő:  2020. december 16.-18. 

 Farsangi hét, mulatság, és az ehhez kapcsolódó gyermek zenés műsor megszervezése 
Határidő:  2021. február 15.- 19. 

 Nőnapi megemlékezés megszervezése 
Időpont:  2021. március 08. 

 Víz világnapja megemlékezés 
Határidő:  2021. március 22. 

 Húsvétolás, húsvéti vásár 
Határidő:  2021. március 29 - 31. 

 Föld napja megemlékezés 
Határidő:  2021. április 22. 

 Anyák napi megemlékezések 
Határidő: 2021. május 03. - május 04. 

 Madarak és fák napja – Fa ültetés 
Határidő:  2021. május 10. 

 Évzárók, ballagás megszervezése 
Határidő: 2021. május 17. - június 04. 

 Gyermeknapi kirándulások megszervezése 
Határidő: 2021. június 07. - 11. 

 Gyermeknapi hét keretében családi juniális megszervezése                      
Határidő: 2021. június 05. 
 

 
 Nevelőtestületi- szülői értekezletek, fogadóórák tervezett időpontjai: 
 
 Nevelési évnyitó értekezletének megtartása, munkaprogram egyeztetése, feladatok 

megjelölése 
Határidő:  2020. augusztus 28. 

 Szülői értekezlet megtartása minden csoportban 
Határidő:  2020. október 30. 

 SZM tagok megbízásának megerősítése, feladatok meghatározása 
Határidő: 2020. november 13. 

 6-7 éves gyermekek iskolaérettségi felmérése, fogadóórák megtartása 
Határidő:  2021. január 15. 

 Tájékoztatás az általános iskolába jelentkezés módjáról, a jelentkezés megszervezése 
Határidő:  2021. január 29. 

 Szülői értekezlet megtartása minden csoportban 
       Határidő:  2021. márciusban, áprilisban 



 Szülői értekezlet a következő nevelési évre felvett gyermekek szüleinek. 
Határidő:  2021. június 18. 

 
 
Nyílt napok, szakmai bemutatkozások, iskolai kapcsolattartás tervezett időpontjai: 
           
 Nárciszültetés, virágos kert gondozása 

    Határidő:  2020. október 30. 
 

 Nagycsoportosok iskolai látogatásának megszervezése 
Határidő:  2021. április 30. 

 Iskolai Gergelyjárás 
Határidő:  2021. március 19. 

 Bemutató komplex foglalkozás megszervezése iskolai pedagógusoknak 
Határidő:  2020. április 23. 

 Nyílt nap nagycsoportos szülők részére 
Téma:   komplex foglalkozás, korai idegen nyelv fejlesztés eredményei 

   Határidő:  2021. április 30. 
 
 
 
 
 
 
 


