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Intézményünk 2013. szeptember 1-jétől négy óvodai csoporttal működik. A 4. csoport 

kialakítására a magas gyermeklétszám miatt volt szükség, hiszen az előző nevelési években 

33 fős csoportokkal működött intézményünk, amit a jelenleg hatályos Köznevelési Törvény 

már nem tesz lehetővé. Az új csoportszoba és a hozzátartozó öltöző és mosdó az emeleten 

került kialakításra, ez a csoport 15 férőhellyel, maximum 18 gyermekkel működhet, így 

férőhelyszámunk 75 főről 90 főre változott.  Tavaly nyáron csoportszobáink udvarra néző 

ablakaira árnyékoló redőnyöket szereltettünk fel. Ezek a fejlesztések nagy mértékben növelték 

a gyermekek komfortérzetét. Intézményünk rendelkezik a korszerű pedagógiai munkához 

szükséges feltételekkel. Az új csoportszoba indítása ellenére a csoportlétszámok – az emeleti 

csoport kivételével – meghaladják a törvény által maximált 25 fős létszámot, azonban a 

létszám 20%-kal való túllépését a törvény megengedi. 

Az intézmény 2005-ben történt felújítása óta az idei évben lehetőségünk volt pályázati 

forrásból a TÁMOP 3.1.11-12/2-2012-0064 – „Csivitelőkkel a fejlődésért – Óvodafejlesztés 

Litéren” című uniós pályázat segítségével az intézményünkben folyó pedagógiai munka 

hatékonyságának növelésére. Ennek megvalósításához a pályázat különböző formában 

nyújtott lehetőséget, elsősorban szakmai továbbképzések keretében. Kollégáimmal összesen 6 

képzésen vehettünk részt, a képzések helyszíne minden esetben Balatonfüreden volt. 

1.) Kezdő és gyakorló közoktatási intézményvezetők elméleti és gyakorlati képzése tanügy 

igazgatási- és gazdálkodási területen az aktuális jogforrások és informatikai eszközök 

felhasználásával – a képzésen 1 fő intézményvezető és 1 fő fenntartó részéről 30 

órában vett részt 

2.) Stresszkezelés és Burnout prevenció – 4 óvodapedagógus 30 órában vett részt 

3.) Megfigyelésen és tapasztalatszerzésen alapuló környezettudatos magatartásra, 

egészséges életmódra nevelés az óvodában – 5 óvodapedagógus 30 órában vett részt 

4.) Az alkotás és az újrahasznosítás jelentősége a tanulás folyamatában és a 

környezettudatos szemléletformálásban, az óvodában és az általános iskola 1-4. 

évfolyamán – 5 óvodapedagógus 30 órában vett részt a képzésen 

5.) Mozgásfejlesztés az óvodában – 5 óvodapedagógus 30 órában vett részt. 

6.) Fejlődéslélektani sajátosságok az óvodában – 5 óvodapedagógus 30 órában vett részt. 
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Szakmai munkánk színvonalának növelése érdekében bekapcsolódtunk a TÁMOP 

3.1.5/12-2012-001- „Pedagógusképzés támogatása” kiemelt projekt két különböző 

területére 

- 6 óvodapedagógusunk mérette meg magát az új típusú szaktanácsadás kipróbálásában 

és készítette el jövőjére nézve fejlődési tervét. 

- ugyancsak ennek a projektnek a keretében volt lehetőségünk a Gyakornoki évek 

szakmai programot és a gyakornoki minősítő vizsga rendszerének kipróbálásában is 

részt venni, ahol egy fő gyakornokunk tett sikeres vizsgát és készítette el a teljes körű 

portfólióját és kerül 2015. január 1-jével Pedagógus I. fokozatba. 

- Intézményünk pedagógusai közül 4 fő volt jogosult arra, hogy 2014. április 30-ig 

elkészíthessék az egyszerűsített, vagy teljes körű portfóliójukat. Mind a négy 

óvodapedagógus élt ezzel a lehetőséggel, és reményeink szerint mindannyian 

bekerülnek 2015. január 1-jével a Pedagógus II. fokozatba. (Ők megfeleltek azoknak a 

feltételeknek – legalább 14 év szakmai gyakorlat és pedagógus szakvizsga -, melyek 

alapján jogosultakká váltak a portfólió elkészítésére.) 
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Létszámadatok 

kiscsoport  29  fő  

középső csoport 29 fő  

nagycsoport I.  30 fő  

nagycsoport II. 18 fő 

óvodás összesen 106 fő  (férőhely 90 fő) kihasználtságunk 118 %  

ebből királyszentistváni gyermek: 17 fő 

A 4. csoport kialakításával alkalmazotti létszámaink is növekedtek, és a Köznevelési Törvény 

három óvodai csoportonként pedagógus asszisztens foglalkoztatására is lehetőséget adott.  

Alkalmazotti létszám 

intézményvezető       1 fő 

intézményvezető helyettes – bölcsőde szakmai vezetője   1 fő 

(2014. szeptember 1-től) 

óvodapedagógus        7 fő 

Pedagógus asszisztens      1 fő 

pedagógiai munkát segítő dajka      4 fő  

Gyermeklétszámunk az előző évekhez hasonlóan magas volt (míg a 2012/2013-as nevelési 

évben 130 %-os kihasználtsággal működött intézményünk, ez az idei évben az új csoport 

beindításával 118 %-ra csökkent. 

A tanköteles gyermekek fejlesztése még nagyobb odafigyelést igényelt, hiszen számuk ebben 

a nevelési évben 48 fő volt. A logopédia szűrés megtörtént, és azok a gyermekek, akiknek 

logopédiai ellátásra volt szükségük a Veszprém Megyei Szakszolgálat irányításával 

megkapták. 

Fejlesztésre járó nagycsoportosok száma: 16 fő 

- ebből SNI (sajátos nevelési igényű gyermek) - 0 fő 

- diszlexia prevenciós foglalkozásra járó  - 16 fő 

- diszlexia prevenció- és beszédfejlesztésre járó - 8 fő 

- egyéb fejlesztésre járó    - 8 fő  



5 

 

A fejlesztések heti két-két órában zajlottak. A fejlesztéseket saját pedagógusaink végezték. 

Ebben az évben is kiemelt figyelmet fordítottunk a család és az óvoda kapcsolatára. Nagyobb 

hangsúlyt kaptak a fogadóórák. Ragaszkodtunk ahhoz – amit a Köznevelési Törvény is előír 

számunkra -, hogy az év folyamán legalább két alkalommal tájékoztassuk a szülőket 

gyermekeik fejlődéséről. Ezt azért is tartjuk nagyon fontosnak, hogy az óvodába lépéstől 

kezdve láthassák, hogy a gyermek fejlődési üteme megfelelő e, kell e rásegítés, külső 

szakember segítése, ne nagycsoportban derüljön ki a probléma. 

 

 

A szülői értekezleteken, a fogadóórákon, ill. a minden évben tartott Szülő Akadémián 

próbálunk segítséget nyújtani a szülőknek, ha problémát tapasztalunk, vagy ha ők keresnek 

meg bennünket. Ebben nagyon nyitott a nevelőtestületünk. A szülők szívesen élnek ezzel a 

lehetőséggel, hiszen az óvodai élet kezdetétől nyomon követhetik gyermekük fejlődését, az 

esetleges problémákkal már hamar szembesülhetnek és a megfelelő segítséget is időben 

megkaphatja a gyermek. Ez azért is különösen fontos, mert nem a beiskolázás előtt szembesül 

a szülő, hogy gyermek nem érte el az iskolába lépéshez szükséges fejlettséget. 
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A fent említett TÁMOP pályázatunk lehetőséget adott több – ebben a nevelési évben összesen 

5 – Szülő Akadémiai alkalom megtartására. 

Ezeken az alkalmakon: 

- „Egyedül nem megy – gyermekeink neveltségi szintje” – előadó: Lendvay Lászlóné 

óvodai szakértő; „Beszéljünk, beszélgessünk sokat!” – Kutiné Béza Gabriella 

logopédus; Mozgás – viselkedés – tanulás – előadó: Czabuláné Nagy Andrea 

mozgásfejlesztő pedagógus; „A nevelés táltos paripája a népmese” – Bajzáth Mária 

mesepedagógus, főiskolai tanár, a palóznaki Meseterápia Központ munkatársa; 

„Hogyan legyünk „jelen” egymás életében? címmel Torkos Dóra pszichológus 

előadását hallgathatták az érdeklődő szülők és pedagógusok egyaránt. 

 

 

 

Egyéb szakmai tevékenységeink: 

Az idei évben nevelési értekezleteink témája az új Köznevelési törvény óvodákat érintő 

változásai voltak, főként a pedagógusok minősítésével kapcsolatos ismereteinket próbáltuk 

bővíteni. Ez volt témája értekezleteinknek.  
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A nevelői munkánkat segítő egyéb programjaink: 

1.) Heti rendszerességgel néptánc foglalkozást szerveztünk csoportonként Bakó Mónika 

és Farkas Erika óvodapedagógusok vezetésével 

2.) Hittan – a középső- és nagycsoportos korú gyerekek felekezet szerinti hittanon vehettek 

részt heti egy alkalommal. Katolikus hittanon 16 kisgyermek, református hittanon 26 

kisgyermek vett részt. 

3.) Bozsik program - óvodánk is bekapcsolódott a Bozsik programba, ahol az 5-6 éves 

korosztályban 11 gyermek vett részt heti egy alkalommal, nemzetközi minősítésű edző 

vezetésével. 

4.) Szülő-gyermek prevenciós torna – 5 alkalommal – Váry-Kovácsné Horváth Erzsébet 

óvodai gyógytestnevelő vezetésével 

5.) Évszakonként játszóházakat tartottunk azzal a céllal, hogy a szülőket is be tudjuk 

vonni az óvodai életbe. 

6.) Nagycsoportosaink a hagyományok szerint részt vettek a községi március 15-i 

ünnepségen, ami rendkívül nagy élményt nyújtott a műsorban szereplőknek is. 
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7.) Kiemelkedő esemény volt gyermekeink életében a hagyományos gyermeknap, ahol a 

az Önkormányzattól kapott támogatásból előadót hívhattunk, aki nagy élményt nyújtott 

gyerekeinknek. Ezt csak fokozta  az ugráló vár, a pónizás, az arcfestés, a különböző kézműves 

és mozgásos tevékenységek és a palacsinta parti. 

8.) „Zeneovi” - 2014. május 16-án a Bakony és Balaton Keleti Kapuja Közhasznú 

Egyesület sikeres pályázatának köszönhetően nagycsoportosaink „Zeneovi” című 

esélyegyenlőségi programon vehettek részt, ahol a Jávor Pál Nemzeti Cigányzenekar 

vezetője, Kalló Zoltán Henrik prímás és két zenész társa ismertette meg a gyerekeket a 

zenével, a hegedűvel, a nagybőgővel és a cimbalommal, közösen énekeltek és táncoltak. 

Nagyon jó hangulat kerekedett, a gyerekeknek nagyszerű élményben volt részük. 

 

Óvoda-iskola együttműködése 

Fontos mindkét intézmény számára a jó kapcsolat ápolása, hiszen mindannyiunk érdeke, hogy 

minél több gyermek folytassa helyben általános iskolai tanulmányait. Ebben az évben 31 

gyermek kezdi meg az első osztályt, közülük 26-an litéri Református Általános Iskolába 

iratkoztak be. Folytattuk azt a hagyományt, hogy az iskola igazgatója és a leendő elsős tanító 

nénik már novemberben találkozhattak a szülőkkel és a gyermekekkel. Helyet adtunk az első 

bemutatkozó szülői értekezletnek, illetve egy ismerkedős játszóháznak, ezt pedig az iskolában 

több lehetőség követte. 

 

Létszámok alakulása a 2014/2015-ös nevelési évre 

A bölcsődébe beírt gyermekek száma: 15 fő (férőhely 12 fő) 

Az óvodába beírt gyermekek száma: 98 fő. Elutasításra nem került senki. A bölcsődébe 

természetesen csak azokat a gyermekeket vehetjük fel, akiknek szülei dolgoznak, vagy 

tanulnak. Kitétel, hogy mindkét szülő rendelkezzék munkaviszonnyal, vagy iskolalátogatási 

igazolással. A bölcsődések folyamatosan érkeznek, és az évközben 3. életévüket betöltő 

gyermekeket a szülők beleegyezésével az óvodai csoportba helyezzük el.  
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Bölcsődei ellátás 

A bölcsődei csoportunk férőhelye 14, jelenleg 13 gyermek veszi igénybe ezt a szolgáltatást. 

Ebben az életkorban a gyerekek még több törődést igényelnek, amit a gondozónők 

megpróbálnak kielégíteni. Az anyát pótolni nem tudjuk, de a lehetőségekhez képest az 

életkori sajátosságoknak megfelelő ellátást kapnak a hozzánk járó bölcsődés gyerekek.  

A szülőkkel való kapcsolattartás 

Intézményünkben működik a Szülői Szervezet. Fontos számunkra a jó kapcsolat kialakítása és 

megtartása. A Szülői Szervezet a kapocs a szülők és az óvoda között. Véleményüket 

döntéseiknél figyelembe vesszük, észrevételeikkel sokszor segítenek rávilágítani egy-egy 

megoldásra váró problémára. Munkájukra rendezvényeinken mindig számíthatunk. Az elmúlt 

nyáron társadalmi munkában lefestették a bölcsődei kerítést is. Minden óvodát érintő 

kérdésben kikérjük véleményüket, igényeiket a lehetőségekhez mérten figyelembe vesszük. 

Évek óta küzdöttünk a magas csoportlétszámokkal, a szülők örömmel vették tudomásul, hogy 

a zsúfoltság némileg enyhült.  

Gyermekvédelem 

Ebben az évben csökkent azoknak a gyermekeknek a száma, akik rendszeres gyermekvédelmi 

támogatásban részesülnek. Ennek ellenére azt tapasztaljuk, hogy sok család él nehéz anyagi 

körülmények között. Főként azok, akik deviza alapú hitellel rendelkeznek. Ezért figyeltünk 

arra, hogy lehetőleg olyan programokat szervezzünk, amelyek vagy alacsony költségűek, 

vagy ingyenesek.  

A gyermekek érdekeit szem előtt tartva kiemelt figyelmet fordítottunk azokra a gyerekekre, 

akiknek fejlődését negatív környezeti hatások, társadalmi-kulturális hátrányok gátolják. 

Tudatában vagyunk annak, hogy az óvodáskorban a hátrányok minden esetben a gyermekek 

érzelmeit érintik.  

Halmozottan hátrányos helyzetű:  sem óvodás  gyermek, sem bölcsődés nem volt 

- bölcsődés: 0 fő 

- nagycsoportos óvodás: 10 fő 
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- középső csoportos óvodás: 1 fő 

- kiscsoportos óvodás:  3 fő 

A hátrányos helyzetű gyermekek szinte minden esetben anyagi nehézséggel küzdő 

családokból kerülnek ki.  

Főzőkonyha 

Létszám:  

- 1 fő élelmezésvezető 

- 1 fő szakács 

- 3 fő konyhai kisegítő 

Konyhánk ebben az évben is teljes kapacitással üzemelt. 

Étkezők száma: 307 fő (igény) – átlagosan 290 adag ételt állítunk elő. 

(óvodás – bölcsődés összesen 112 fő; általános iskolás 3X-i étkező 70 fő, általános iskolás 

csak ebéd: 53 fő; munkahelyi vendéglátás: 29 fő; kívülálló: 10 fő, szociális étkező 33 fő) 

Az elmúlt év végén meghibásodott a nagykonyhai robotgépünk (1960-as évek óta 

használtuk), ennek pótlására is sor került. Modern dagasztógép és szeletelő gép beszerzésére 

kerülhetett sor. 

Próbálunk megfelelni az Országos Tisztifőorvosi Hivatal által készített A rendszeres 

étkeztetést biztosító, szervezett élelmezési ellátásra vonatkozó táplálkozás-egészségügyi 

ajánlásnak, ami kizárólag a közétkeztetők számára készült és 2014 januárjától kötelező 

érvényűvé válik. Ez nehéz feladat elé állítja a pedagógusokat, mert a gyermekek 

természetesen azokat az ételeket ennék meg szívesen, amit az ajánlás nem engedélyez. 

Azonban bízunk munkánk hatékonyságában és abban is, hogy egy idő után megszokják az új 

ízeket és egészségesebb ételeket fogyasztó felnőttek válnak belőlük.  

Nagyon örülünk annak, hogy saját főzőkonyhával rendelkezünk, mert a fent említett ajánlás 

alapján saját magunk állíthatjuk össze az étlapot, és fokozatosan próbáljuk hozzászoktatni a 

gyerekeket az egészségesebb étkezéshez. Tesszük ezt azért is, mert az Országos Óvodai 

Alapprogram és a Köznevelési Törvény nagy hangsúlyt fektet az egészséges életmód 

kialakítására, melynek alapja az étkezés és a mozgás. 

Litér, 2014. 06.19. 

Rokalyné Csizmadia Margit intézményvezető 


