
AZ ÓVODÁT ÉRINTŐ HAVI ESEMÉNYNAPTÁR TERV 

2022-2023 NEVELÉSI ÉV 

SZEPTEMBER 

 
 

 

01.”Isten hozott az óvodában…”- a gyermekek fogadása. 

01. Szülői értekezlet 17 óra-„Gyöngyvirág” csoport 

06. Szülői értekezlet 17 óra-„Napraforgó” csoport 

07. Szülői értekezlet 17 óra-„Nefelejcs” csoport 

08. Szülői értekezlet 17 óra- Margaréta” csoport 

20. Közös szüretelés, szőlőpréselés az óvoda udvarán. 

21. Szülői értekezlet a tanköteles gyermekek szüleinek. Iskolaérettség-
alapozó terápia (17 óra) 

26. SZM értekezlet (16.30) -Szülői közösségi tagok 

30. Népmese napja. Mihály napi vásár, vásári forgatag délután az 
udvaron. 

 

OKTÓBER 

 

03-07. Papírgyűjtés az óvodában 

04. Állatok világnapja 
Kutyaterápiás foglalkozás a csoportokban (időpont szervezés alatt) 

15.Nevelés nélküli munkanap-Továbbképzés az óvodapedagógusoknak. 

20. Elsősök visszahívása az óvodába /délután/ 

21. Megemlékezés a nemzeti ünnepünkről 
/október 23./ 

 

NOVEMBER 

 

 
 
 

11. Márton nap az óvodában, „libalakoma” 
Lámpás felvonulás délután a templomba. 

15. Szülői értekezlet: „gyöngyvirág”-„margaréta” csoportok (17 óra) 

16. Szülői értekezlet: „nefelejcs”-„napraforgó” csoportok (17 óra) 

18. Szent Erzsébet napja.(délelőtt) 

24. Adventi vásár az óvodában 

25. Adventi játszóház.(15 óra) 
 Az adventi koszorún az első gyertya meggyújtása. 

 

DECEMBER 

 

02. Iskolahívogató a leendő elsősöknek az általános iskolában. 

06. Szent Miklós napja-Mikulás várása 
Kiscsizmák, bakancsok tisztítása. 

13.Luca búza ültetése 

20. Ünnep az óvodában 

21. Az év utolsó játszónapja. 
December 22-január 2-ig az óvoda zárva tart.  
Újév első napja az óvodában: január 3. 

 

JANUÁR 

02. Nevelés nélküli munkanap-az óvoda dolgozóinak képzés, értekezlet. 



 

03.A naptári év első napja az óvodában. 

06.Vízkereszt-házszentelés 

január 30-február 10. A szülők tájékoztatása a gyermekek fejlődéséről 
fogadó órák keretében. 

29. Prohászka bál tervezett időpontja. 

 

FEBRUÁR 

 

02.Gyertyaszentelés a délelőtt folyamán. 

03. Szent Balázs napja. Balázsáldás. 

01.30-02.03. Mackótalálkozó az óvodában. 

10. Farsangi jelmezes délelőtt az óvodában. 

15. SZM értekezlet. Szülői közösségi tagok. (16.30) 

17. Iskolahívogató a leendő elsősöknek az általános iskolában. 

22. HAMVAZÓSZERDA - A böjt kezdete 

24. Iskolahívogató a leendő elsősöknek az általános iskolában. 

 

MÁRCIUS 

 

09. Új gyerekek nyílt napja az óvodában 

14. Megemlékezés a nemzeti ünnepünkről 

20-24. Nyílt napok a csoportokban 

22. Víz világnapja. Kísérletek, vízzel való takarékoskodás lehetőségei. 

27-31. Papírgyűjtés az óvodában. 

30. Húsvéti vásár 

31. Húsvéti játszóház 

 

ÁPRILIS 

 

06. Nagycsütörtök, nevelés nélküli munkanap. Az óvoda zárva tart. 

07.Nagypéntek. 

11. Nevelés nélküli munkanap. 
Az óvoda dolgozóinak lelki nap. 

?? A leendő kiscsoportosok beíratása. (város minden óvodájában) 

 

MÁJUS 

 

02-05. Édesanyák köszöntése a révfalui templomban. Minden csoport 
egy-egy délután. Pontos időpont márciusban. 

10. Madarak,-fák napja. Lovaskocsis kirándulás a Püspök erdőbe. 

19. Gergely járás –Iskolahívogató az iskolába készülő gyermekeknek. 

05.30-06.02. Évzárók a csoportoknak. Pontos időpont márciusban. 

 

JÚNIUS 

 

10. Családi kirándulás  

12-16. Szülők tájékoztatása a gyermekek fejlődéséről igény szerint, 
fogadó órák keretében. 

 

NYÁRI LEÁLLÁS TERVEZETT IDŐPONTJA: 2023. Július 3 - 31. / Végleges időpont kiírása: február 1./ 


