
Csemeteliget Napközi Otthonos Óvoda és Mini Bölcsőde eseménynaptára 

2020/2021 nevelési évre 

 

Időpont Téma - feladat Felelős 

2020.08.24. Évzáró és nevelési évet nyitó 

nevelőtestületi és munkatársi értekezlet 

Zöld óvoda aktuális feladatainak és 

tennivalóinak megbeszélése 

Nevelés nélküli munkanap 

Intézményvezető 

2020.08.24. Összevont Szülői értekezlet az újonnan 

felvett gyermekek szülei részére 

Intézményvezető 

2020.09.03. Katáng koncert a gyermekeknek (Kincses 

kultúra program) 

Művészeti 

munkaközösség vezető 

2020.09.03. SZMK vezetőségi értekezlet (alakuló 

ülés) Mihály napi előkészületek 

Intézményvezető 

2020.09.09. Felvételi és mulasztási napló, 

csoportnaplók, valamint a szülői 

értekezletek jegyzőkönyvei leadási 

határideje 

Intézményvezető 

2020.09.10. Népmese – Interaktív előadás a 

gyermekeknek (Németh Viktória) 

Művészeti 

munkaközösség vezető 

 Tragor Ignác Múzeum (Vác) 

Múzeumpedagógiai előadás – 

nagycsoportos gyermekeknek (Kincses 

kultúra program) 

Művészeti 

munkaközösség vezető 

 Váci Katona Lajos Városi Könyvtár – 

Könyvtárlátogatás – nagycsoportos 

gyermekeknek (Kincses kultúra program) 

Művészeti 

munkaközösség vezető 

2020.09.07. – 18. Szülői értekezlet a csoportokban Csoportok 

óvodapedagógusai 

2020.09.12. E-hulladék gyűjtés meghirdetése Zöld munkaközösség 

vezető 

2020.09.14. Szüreti táncház (Kovács Henrik) (Kincses 

kultúra program) 

Művészeti 

munkaközösség vezető 

2020.09.16. Gyermekvédelmi feladatok egyeztetése a 

gyermekvédelmi felelőssel 

Intézményvezető 

Gyermekvédelmi felelős 



2020.09.18. Takarítás Világnapja – csoportszintű – 

saját udvarrészek rendezése 

Zöld munkaközösség 

vezető 

2020.09. hó 

(időpont 

egyeztetés alatt) 

Bozsik programban részt vevő gyermekek 

regisztrációja 

Intézményvezető 

2020.09.25. Mihály-napi Vásári Vigalom a középső és 

nagycsoportosok szereplésével 

Bajvívó Magyarok Hagyományörző 

Csoport Sport Egyesület közreműködésével 

Intézményvezető 

helyettes 

Művészeti 

munkaközösség vezető 

2020.10.02. Mese Világnapja – csoport szinten 

Zene Világnapja – csoport szinten 

Csoportok 

óvodapedagógusai 

2020.10.03. Vackor – Európai Madármegfigyelő napok 

(Madarászovi program) 

Zöld munkaközösség 

vezető 

2020.09.hó, 

10.hó 

Gesztenyegyűjtő akció – óvodai szinten 

Papírgyűjtés – óvodai szinten, iskolai 

gyűjtésre rászervezve 

Zöld munkaközösség 

vezető 

2020.10.09. Gyermekvédelem – aktuális feladatok 

megbeszélése 

Intézményvezető 

Gyermekvédelmi felelős 

2020.10. hótól 

(időpontok 

szervezés alatt) 

Színházlátogatás – nagy és középső 

csoportosok számára 3-4 alkalmas bérlet 

Csoportok 

óvodapedagógusai 

2020.10 hó 

(időpont 

egyeztetés alatt) 

Elballagott óvodások meglátogatása az 

iskolában – érintett óvodapedagógusoknak 

Érintett 

óvodapedagógusok 

2020.10.22. Megemlékezés Október 23. – Nemzeti 

Ünnep 

Intézményvezető helyette 

2020.11.11. Márton napi néphagyományok 

felelevenítése 

Művészeti 

munkaközösség vezető 

2020.11.11. SZMK vezetőségi értekezlet – adventi 

vásár előkészületei 

Intézményvezető 

2020.11.16. – 20. 

(időpont 

szervezés alatt) 

Szülő klub – Iskolaérettség  



2020.11.27. Adventi gyertyagyújtás – csoportszinten Csoportok 

óvodapedagógusai 

2020.11.27. Adventi vásár 

Vackor – Adventi Bütykölde 

(Madarászovi program) 

Intézményvezető 

helyettes 

Zöld munkaközösség 

vezető 

2020.12.hó 

(időpont 

szervezés alatt) 

E-hulladék gyűjtés meghirdetése Zöld munkaközösség 

vezető 

2020.12.hó 

(időpont 

egyeztetés alatt) 

Szülő klub – Egészségmegőrző előadás  

2020.12.04. Mikulás – ünnepély 

Mikulás mese bábozása a gyermekeknek 

Művészeti 

munkaközösség vezető 

2020.12.12. Szombati – Nevelésnélküli munkanap Így 

tedd rá” – népi játék, néptánc 

Játékos, táncos mozgásfejlesztés. 

Intézményvezető 

2020.12.11. Lucázás – Luca búza ültetése Művészeti 

munkaközösség vezető 

2020.12.14. Gyermekek karácsonyi ünnepélye – Ovi 

karácsony 

Karácsonyi zenei előadás 

Intézményvezető 

helyettes 

Művészeti 

munkaközösség vezető 

2020.12.15. Felnőtt karácsonyi ünnepély a nyugdíjas 

pedagógusok meghívásával 

Intézményvezető 

helyettes 

2020.12.24. Boldog Karácsonyt!  

2021.01.01. Boldog Új Évet!  

2021.01.04. – 15. Szülői értekezletek minden csoportban Csoportok 

óvodapedagógusai 

2021.01.08. A nagycsoportosok iskolaérettségi 

felmérésének lezárása 

Érintett 

óvodapedagógusok 

2021.01.18. – 22. Egészséghét 

Dohányzásmegelőzési program folytatása 

- csoportszintű 

Zöld munkaközösség 

vezető 



2021.02.01. – 05. 

 

Teddy Maci program vagy Szív 

Kincsesláda program 

(programválasztás egyeztetés alatt) 

Zöld munkaközösség 

vezető 

2021.02.08. – 12. Farsang a csoportokban 

Mesebábozás a gyermekeknek 

Művészeti 

munkaközösség vezető 

2021.02.hó 

(időpont 

egyeztetés alatt) 

Szülő klub – Mozgás fontossága  

2021.02.15. – 19. Télűzés – Kiszebáb úsztatás, égetés Művészeti 

munkaközösség vezető 

2021.02.24. – 26. Újrapapír világnapja 

Újrahasznosítási kiállítás és vásár 

Zöld munkaközösség 

vezető 

2021.03.hó 

(időpont 

egyeztetés alatt) 

E-hulladék gyűjtés meghirdetése Zöld munkaközösség 

vezető 

2021.03.05. Energiatakarékossági Világnap – csoport 

szinten 

EON Energiakaland program 

Zöld munkaközösség 

vezető 

2021.03.hó 

(időpont 

egyeztetés alatt) 

A két leendő első osztályos tanítónő 

látogatása az iskolába menő 

nagycsoportokban 

Érintett 

óvodapedagógusok 

2021.03.08. – 12. 

(időpont 

szervezés alatt) 

Gergely járás az első osztályos iskolások 

visszalátogatása az óvodába 

Iskolahívogató 

Érintett 

óvodapedagógusok 

2021.03.12. Március 15-i ünnepély a Szabadság téren a 

Petőfi szobornál 

Ünnepi zenei előadás 

Művészeti 

munkaközösség vezető 

2021.03.hó 

(időpont 

egyeztetés alatt) 

Nagycsoportosok iskolalátogatása Érintett 

óvodapedagógusok 

2021.03.16. – 19. Víz Világnapja – Vizes játszóház a 

tornateremben 

Zöld munkaközösség 

vezető 

2021.03.hó SZMK vezetőségi értekezlet alapítványi 

beszámoló – György-napi rendezvény 

Intézményvezető 



(időpont 

egyeztetés alatt) 

2021.03.29. – 

04.01. 

Húsvéti készülődés Csoportok 

óvodapedagógusai 

2021.04.hó 

(időpont 

szervezés alatt) 

Szülői értekezletek 

Óvodai búcsúztató előkészítése az iskolába 

menő nagycsoportosoknak 

Csoportok 

óvodapedagógusai 

2021.04.hó 

(időpont 

szervezés alatt) 

Nyílt nap – óvodai beiratkozás előtti héten Intézményvezető 

2021.04.hó 

(időpont 

szervezés alatt) 

Óvodai beíratás Intézményvezető 

2021.04.12. – 16. „Egy gyerek egy palánta program” Zöld munkaközösség 

vezető 

2020.04.17. Vackor – Tavaszébresztő program Zöld munkaközösség 

vezető 

2021.04.23. György napi vigalom VAGY Föld napi 

ÖKO akadályverseny 

Zöld munkaközösség 

vezető 

2021.05.hó 

(időpont 

szervezés alatt) 

Anyák napi köszöntés – ajándékkészítés 

kézműves foglalkozás keretében az 

édesanyákkal közösen felmenő rendszerben 

Nyílt nap 

Csoportok 

óvodapedagógusai 

2021.05.03. – 07. Madarak Fák Napja – madárbemutató 

(Madarászovi program) 

Fogadj örökbe egy fát program 

Zöld munkaközösség 

vezető 

2021.05.hó 

(időpont 

szervezés alatt) 

Óvodai búcsúztató a nagycsoportokban Érintett 

óvodapedagógusok 

2021.05.15. Vackor – Kincskereső program Zöld munkaközösség 

vezető 

2021.06.hó eleje 

(időpont 

egyeztetés alatt) 

Gyermeknap – ovihívogató 

Élőszereplős meseelőadás 

Művészeti 

munkaközösség vezető 



2021.05.31. – 

06.04. 

Erdei óvoda – a középső és 

nagycsoportosok részére 

Zöld munkaközösség 

vezető 

2021.06.hó 

(időpont 

egyeztetés alatt) 

Pedagógus nap – szervezett pedagógiai 

nap 

Nevelés nélküli munkanap 

Intézményvezető 

2021.06.hó 

(időpont 

szervezés alatt) 

E-hulladék gyűjtés szervezése Zöld munkaközösség 

vezető 

2021.08.23. Nevelési évet záró és nevelési évet nyitó 

nevelőtestületi és munkatársi értekezlet – 

éves értékelés, eredmények – 

Nevelés nélküli munkanap 

Intézményvezető 

 

A programokban a változtatás jogát fenntartjuk! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


