A 2020/2021- es nevelési év rendje
20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 3. § (5) Az óvodai nevelés nélküli munkanapok, … egy nevelési évben vagy egy tanítási
évben az öt napot nem haladhatja meg.

Nevelés nélküli munkanapok
időpontja, felhasználása:
Nyílt nap:

2020. 10. 22. (Csütörtök)
2020. 12. 12. (Szombat)
2021. 03. 12. (Péntek)
2021. 06. 11. (Péntek)
2021. 08. 24. (Kedd)
2021. 03. 20.

Szünetek:
Őszi szünet:

2020. október 23-tól 2020. november
1-ig tart.

Az őszi szünet előtti utolsó tanítási
nap 2020. október 22. (csütörtök),
a szünet utáni első tanítási nap
pedig 2020. november 2. (hétfő).

2020.10.22
csütörtök
N.N.Mn.
felügyeletet a Zuglói Óperenciás
Óvoda biztosít
Az óvoda október 26 – 30 között
összevont csoportokkal fogadja a
gyermekeket.
(A szünetre eső munkanapok száma: 5
nap.)

Téli szünet:

2020. december 19-től 2021. január
3-ig tart

A téli szünet előtt tanítási nap
2020. december 18. (péntek), a
szünet utáni első tanítási nap 2021.
január 4. (hétfő).

Az óvoda december 21-22-23-án
összevont csoportokkal fogadja a
gyermekeket.
A két ünnep között a Zuglói Mókavár
Óvoda biztosítja az elhelyezést. Az
ügyeletet a csoportoknál kifüggesztett
igényfelmérő lapon lehet, majd kérni.
(A szünetre eső munkanapok száma: 7
nap)

Tavaszi szünet:

2021. április 1-től 2021. április 6-ig
tart

A tavaszi szünet előtti utolsó
tanítási nap 2021. március 31.
(szerda), a szünet utáni első tanítási
nap 2021. április 7. (szerda).

Az óvoda április 1-én (csütörtökön)
fogadja a gyerekeket.
Április 2-a (péntek) és április 5-e
(hétfő), ünnep az Óvoda zárva tart!!
Április 6-én (kedden) még összevont
csoportokkal működik.
(A szünetre eső munkanapok száma: 2
nap.)

Munkaszüneti napok 2020-2021-es évben
2020. október 23. – péntek, – 1956-os Forradalom Ünnepe, hosszú hétvége
2020. november 1. – vasárnap, – Mindenszentek napja
2020. december 24. – csütörtök, – Szenteste (december 12-én ledolgozott pihenőnap)
2020. december 25. – péntek, – Karácsony
2020. december 26. – szombat, – Karácsony
2021. január 1. – péntek – Újév
2021. március 15. – hétfő – Nemzeti ünnep
2021. április 2. – péntek – Nagypéntek
2021. április 4. – vasárnap – Húsvét
2021. április 5. – hétfő – Húsvét hétfő

2021. május 1. – szombat – Munka ünnepe
2021. május 23. – vasárnap – Pünkösd
2021. május 24. – hétfő – Pünkösd
2021. augusztus 20. – péntek – Nemzeti ünnep
2021. október 23. – szombat – Nemzeti ünnep
2021. november 1. – hétfő – Mindenszentek
2021. december 11. – szombat – áthelyezett munkanap
2021. december 24. – péntek – Szenteste (december 11-én ledolgozott pihenőnap)
2021. december 25. – szombat – Karácsony
2021. december 26. – vasárnap – Karácsony

Fejlesztőpedagógusok elérhetőségei
Név
Major Nikoletta
Héda Zsófia
Krúdy - Szép Rita
Valkony Kinga
Fábián Henriette

terület
logopédus
gyógytornász
fejlesztő pedagógus
szociális segítő
óvodapszichológus

elérhetőség
major.nikoletta.14@fpsz.net
hedazsofia@gmail.com
krudy.szep.rita.14@fpsz.net
iskovi10@zcsk.hu
fabianhenriette@gmail.com

Az intézményvezető elérhetősége
Az óvodavezető munkaideje
ELÉRHETŐSÉGE

Hétfő - Csütörtökig: 8:00 - 16:00
Péntek: 7:00 - 15:00
Telefon: 06/1 383-05-22
Mobil: 06/70 673-16-66

e-mail:
zugloi.aprofalva.ovoda@gmail.com
aprofalva@zugloiovoda.hu

illetve személyesen, előzetes bejelentkezést követően keddi és csütörtöki napokon, az alább rögzített
fogadó órákban.

délelőtti órákban
délutáni órákban

Az óvodavezető fogadó órái:
Kedd
8:30 – 9:00
15:00 – 16:00

Csütörtök
8:30 – 9:00
15:00 – 16:00

A bejelentkezés alól kivételt képeznek a sürgősségi ügyek (mint pl.: balesetveszély, gyermekvédelmi vagy azonnali intézkedést
kívánó kérdések).
A panaszosoknak minden esetben be kell tartaniuk a Házirendben rögzített panaszkezelési eljárás rendjét, különös
tekintettel a panasz bejelentésének módjára, illetve a panaszkezelés szintjeire vonatkozóan.

ALAPÍTVÁNY
2020. június 10- től működik az óvoda alapítványa: „Pöttyös gomba Alapítvány”
Ha szeretnék az intézményt támogatni akkor az alábbi számlaszámra tetszőleges összeget utalhatnak. Köszönjük!

Számlaszám: 11714006-25979765

Gyermekvédelmi felelős:
ELÉRHETŐSÉGE

Juhász Gabriella

Telefon: 06/1 383-05-22

e-mail:
zugloi.aprofalva.ovoda@gmail.com
aprofalva@zugloiovoda.hu

