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Csoportszobák kialakítása, berendezése a gyermekek fogadására – augusztus 22.
Kezdés – augusztus 25.
Munka- és Tűzvédelmi szemle - augusztus 26.
Éves munkaterv elkészítése - augusztus
Nagycsoportosok behívása a tanévnyitói műsor gyakorlására – augusztus 27-29.
Évnyitó óvodai országos konferencia, Budapest – augusztus 28.
Nagycsoportosok átadása az iskolai tanévnyitón – augusztus 31.
Szülői értekezlet az új gyermekek szülei részére – szeptember 2.
Tanévnyitó nevelőtestületi értekezlet – szeptember 3.
Munkatársi értekezlet – szeptember 4.
Folyamatos családlátogatás – folyamatos beszoktatás – szeptember
KIR adatbázis: személyi nyilvántartás vezetése- szeptember
Logopédus felmérése – szeptember
Fejlesztő pedagógus felmérése – szeptember
HH, HHH, Rendsz. gyermekvéd. kedv. rész. felmérése – szeptember
Logopédiai szakvélemények elkészítésének kérése – szeptember
Biztosítás megkötése - szeptember
Szülői értekezlet – szeptember 4.
Szüreti mulatság – szeptember 21.
Fogászati ellenőrzés – szeptember
Zenei világnap – október 1.
Az állatok világnapja – október 4.
Ünnepi műsor – október 22.
Őszi túranap – szeptember
STATISZTIKA - október
Megemlékezés halottak napjáról a temetőben/ Mindenszentek – október 31.november 1.
Óvodáztatási támogatás elkészítése - november
Idősek köszöntése – november 9.
Munkadélután mikulás előtt - december
Mikulásvárás az óvodában – december 5.
Mikulásvárás a Faluházban – december 6.
Lucázás az óvodában, az iskolában és faluban – december 12.
Adventi koszorú készítése az óvodában - december
Téli Kikiáltóba anyag megírása – december
Munkadélután karácsony előtt - december
Karácsonyi ünnepség az óvodában - december
Karácsonyi ünnepség a Faluházban – december 21.
Szabadságolási terv elkészítése – január
Nevelőtestületi értekezlet – január
Munkatársi értekezlet – január
Szülői értekezlet - január
Nevelési Tanácsadóba iskolaérettségi vizsgálatok elkészítési kérelmének megírása –
január
A magyar kultúra világnapja – január 22.











































Vizes élőhelyek világnapja – február 2.
Farsang az óvodában – február
Fánk parti a Faluházban - február
Nyílt napok megtartása – február-március
Továbbképzési program elkészítése - március
Kegyhely meglátogatása – március
Fényképész hívása az óvodába - március
Elsősök meglátogatása – március
A víz világnapja – március 22.
Tavaszi Kikiáltóba anyag megírása – március
Munkadélután húsvét előtt – március/április
Nyuszi várás az óvodában – március/április
Óvodai szakvélemények elkészítése – március
Mesemondó délelőtt az óvodában – március/április
Pacsirta gyermekdalfesztivál Gyenesdiáson – április
A föld napja – április 22.
Kiszebáb elégetése az óvoda udvarán – április
Tavaszi túranap - április
Óvodai beíratás – április
Szülői értekezlet - április
Szent György napi ünnepség a szőlőhegyen - április
Májusfaállítás – április30.
Fogászati ellenőrzés – április/május
Óvodáztatási támogatás elkészítése - május
Könyvtárlátogatás - május
Anyák napi köszöntő – május
Anyák napi köszöntő a Faluházban - május
A madarak és a fák napja – május 10.
Hősök napja – május 18.
Dalos játékcsokor bemutató és születésnap – május
Látogatás az iskolába és a napközibe – május
Munkadélután gyermeknap előtt - május
Gyermeknap – májusfa kitáncolás - május
Nagycsoportosok búcsúztatása – május
Pünkösdölés az óvodában, az iskolában és a faluban – május
Kirándulás – június
Tanévzáró nevelőtestületi értekezlet – június
Munkatársi értekezlet – június
Óvodai beszámoló elkészítése – június
Nyári karbantartási munkák megtervezése - június
Rizlingország ünnepe – június

Rezi, 2014. szeptember 01.
Szalai Klára sk.
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