Dječji vrtić «Jabuka»
Resnički put 88, Zagreb

KALENDAR POSLOVA ZA RUJAN 2018. GODINE
DATUM
30.08 2018.

30.08.2018.
31.09.2018.

AKTIVNOSTI
1. Sjednica Odgojiteljskog vijeća
Trnava, 8.00 sati
Dnevni red:
1. Izvješće o provedbi Ljetnog plana rada za pedagošku godinu 2017./2018.
2. Razmatranje i usvajanje Plana i za rujan, 2018.
3. Organizacija rada skupina i odgojiteljica u pedagoškoj godini 2018./2019.
4. Pitanja i prijedlozi
Brifing članica stručnog tima i odgojiteljica
Dnevni red:
1. Dogovor o kreiranju prostorno-materijalnih uvjeta za igru i aktivnosti djece
2. Pripreme za prilagodbu djece ( informacije članica ST o novoupisanoj djeci)

03. - 14.09.

Početak pedagoške godine 2018./2019. - praćenje tijeka prilagodbe nove djece
Tjedni brifinzi petkom

8. 09.2018.

Međunarodni dan pismenosti obilježava se svake godine 8. rujna, a cilj mu je
upozoriti na problem nepismenosti koji još postoji u velikom dijelu svijeta.

10. 09 .2018.

Obilježavanje Hrvatskog olimpijskog dana

12.09.2018.

Roditeljski sastanak za roditelje novoupisane djece, Trnava 16.00 sati

12. i 19. 09.

Svjetski dan oralnog zdravlja obilježava se svake godine 12. rujna, a cilj je
internacionalnih, nacionalnih i lokalnih aktivnosti, koje se provode na ovaj dan,
upozoriti na važnost oralnog zdravlja u općem zdravlju te promovirati oralnu
higijenu.
Radni sastanci odgojiteljica i članica stručnog tima

18.09.2018.

Roditeljski sastanak za roditelje novoupisane djece, Resnik, 16.00 sati

12. 09.2018.

16. do 22. 09.

21. 09.2018.

27. 09.2018.

Tijekom
mjeseca

Europski tjedan kretanja Svake godine, počevši od 2002., Europski tjedan
mobilnosti (European Mobility Week) se organizira od 16. do 22. rujna i
posvećen je održivom kretanju / mobilnosti.
Međunarodni dan mira - Diljem svijeta 21. rujna se obilježava Međunarodni
dan mira. Rezolucijom UN-a iz 2001. godine 21. rujna određen je danom
nenasilja i prekida neprijateljstava na globalnoj razini. Međunarodni dan mira
utemeljila je Opća skupština UN još 1981. u cilju obilježavanja i jačanja ideala
mira među svim narodima i državama,...
Sjednica odgojiteljskog vijeća Trnava,16.30 sati
Dnevni red:
1. Razmatranje i usvajanje Godišnjeg plana i progama rada
za pedagošku godinu 2018./2019.. i Kurikuluma vrtića i skupina
2. Pitanja i prijedlozi
- praćenje tijeka prilagodbe djece
- informativni roditeljski sastanci po skupinama
- praćenje epidemiološke situacije
STRUČNI TIM

