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Érvényessége: 2014. szeptember 01 – 2015. augusztus 31-ig 

A Munkaterv jogszabályi háttere:  

 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről  

 A 2011. évi CXC. törvény végrehajtási rendeletei:  

 20/2012.(VIII.31.) EMMI rendelet a nevelési -oktatási 

intézmények működéséről és a köznevelé si intézmények 

névhasználatáról  

 229/2012.(VII.28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről 

szóló 2011. évi CXC. törvény egyes rendelkezéseinek 

végrehajtásáról  

 32/2012.(X.8.) EMMI rendelet a Sajátos nevelési igényű 

gyermekek óvodai nevelésének irányelve és a  Sajátos nevelési 

igényű tanulók iskolai oktatásának irányelve kiadásáról. 1. 

melléklet a 32/2012.(X.8.) EMMI rendelethez  

 1997. évi XXX. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi 

igazgatásról  

 326/2013.(VIII:30.) Kormányrendelet a pedagógusok 

előmeneteli  rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról 

szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben 

történő végrehajtásáról  

 Oktatási Hivatal: Útmutató a pedagógusok minősítési  

rendszeréhez  

 Kiegészítés az Oktatási Hivatal által kidolgozott Útmutat ó 

pedagógusok minősítési rendszeréhez felhasználói 

dokumentáció értelmezéséhez. Óvodai nevelés  

 Oktatási Hivatal: Országos tanfelügyelet. Kézikönyv óvodák 

számára  

 A litéri Csivitelő Óvoda és Bölcsőde működését szabályozó 

dokumentumai 
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Kedves Kollégák, Szülők és Gyermekek!  

„A gyerek az öröm, a reménység. Gyönge testében van valami világi; 

ártatlan lelkében van valami égi; egész kedves valója olyan nékünk, mint a 

tavaszi vetés: ígéret  és gyönyörűség.”  

(Gárdonyi Géza)  

 

Intézményünk az idei tanévet úgy kezd te meg az előző évi szervezeti 

átalakítás után, ahogyan azt a gyermekek életkora és létszáma igényelte. 

(4. csoport kialakítása) Az új formában mini -, kis- , középső- és 

nagycsoportot indítottunk. A cél az volt, hogy minél derűsebb, 

biztonságot nyújtó  óvodai légkört és körülményt tudjunk a 

gyermekeknek biztosítani. Arra törekedtünk, hogy ezzel a 

csoportszervezési móddal a gyerekek óvodai életük során ugyanabb a 

csoportba kerüljenek, életükben állandóságot teremtve. A gyermekek 

mindenek-feletti  érdekét figyelembe véve végezzük pedagógiai 

munkánkat.  

A 2014-2015-ös évben a hangsúlyt szervezetünk további fejlesztésére 

kívánjuk helyezni. Célunk az, hogy minden kollégánk tudása legjavát 

adja intézményi céljaink és feladataink minél eredményesebb eléréséhez.  

A szülők aktív és támogató jelenlétére továbbra is számítunk a saját 

gyermekeik és a csoportközösségek együttnevelésének érdekében.  

Kívánom, hogy családias környezetünkben és hangulatban minden 

résztvevő –  gyermek – pedagógus –  nevelő munkát segítő – szülő – 

tudása és képessége szerint erősítse óvodánk eredményeit és hírnevét.  

 

       Rokalyné Csizmadia Margit  

        intézményvezető  
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Kiemelt céljaink és feladataink  

Elsődleges cél:  

 A gyermek mindenekfelett álló érdekeinek tiszteletben tartásával 

valamennyi csoportunkban a nyugodt, kiegyensúlyozott légkör 

biztosítása  

 Törvényes és színvonalas intézményműködés biztosítása  

 

További céljaink:  

 az óvoda  működését  szabályozó dokumentumainak (PP, SZMSZ és 

mellékletei,  Házirend) egységes értelmezése, gyakorlati 

megvalósítása  

 A szervezet szakmai színvonalának további erősítése  

 

A célok elérését támogató kiemelt feladataink:  

Felkészülés a külső tanfelügyeleti szakmai ellenőrzésekre és a 

pedagógusok előmeneteli rendszerének alapját képező minősítési 

rendszer bevezetésére 

 Az intézményvezetés felelőssége a nevelőtestület felkészítése a 

tanfelügyeleti ellenőrzésre, ennek érdekében az intézményi 

önértékelés jogkövető megszervezése, a tevékenységlátogatási,  

dokumentumellenőrzési intézményi gyakorlat megújítása  

 A pedagógus felelőssége abban áll, hogy a nevelési, tevékenység 

és foglalkozáslátogatás, az azt követő interjú, valamint a 

dokumentumellenőrzés során úgy a belső, mint a külső 

ellenőrzésnél felkészültségüket, pedagógiai kompetenciájukat, 

hivatásszeretetüket bizonyítsák,  hiszen az egész intézményről 

alkotott kép az egyes pedagógusok és a vezetés összteljesítményét 

mutatja.  

 Mind a belső-, mind pedig a külső szakmai ellenőrzés során 

annak feltárása folyik, milyen módon és mértékben jelennek meg a 

pedagógus munkájában az alábbi szakmai tartalmak:  
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- Az általános pedagógiai szempontoknak való megfelelés  

- Az Óvodai nevelés országos alapprogram nevelési céljainak 

való megfelelés  

- Az intézmény pedagógiai programjának való megfelelés  

 Az intézmény önértékelés (teljesítményértékelés), va lamint a 

minősítő vizsgán és a minősítési eljárás során a pedagógusnak a 

mesterségbeli tudásáról kell számot adnia.  

1.)  Szakmai feladatok, szaktudományos, szaktárgyi, tantervi 

tudás  

2.)  Pedagógiai folyamatok, tevékenységek tervezése  és a 

megvalósításukhoz kapcsolódó önreflexiók  

3.)  A tanulás támogatása  

4.)  A tanuló személyiségének fejlesztése, az egyéni bánásmód 

érvényesülése , a hátrányos helyzetű, sajátos nevelési 

igényű, vagy beilleszkedési, tanulási, magatartási 

nehézséggel küzdő gyermek, tanuló többi gyermekkel, 

tanulóval együtt történő sikeres neveléséhez, oktatásához 

szükséges megfelelő módszertani felkészültség  

5.)  A tanulói csoportok, közösségek alakulásának segítése, 

fejlesztése,  esélyteremtés, nyitottság a különböző 

társadalmi-kulturális sokféleségre, integrációs 

tevékenység, osztályfőnöki tevékenység  

6.)  Pedagógiai folyamatok és a tanulók személyiségfejlődésének 

folyamatos értékelése, elemzése  

7.)  Kommunikáció és szakmai együttműködés, 

problémamegoldás  

8.)  Elkötelezettség és szakmai felelősségvállalás a szakmai 

fejlődésért  

Felelős: óvodavezető  

Határidő: 2015.06.30.  

 Országos tanfelügyelet –  Kézikönyv óvodák számára című 

dokumentum alapján – minőségelvű működésünk  garanciájaként – 
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szakértői támogatás mellett óvodánk Önértékelési kézikönyvének 

összeállítása  

Felelős: óvodavezető-helyettes 

Határidő: 2015.02.28.  

 Hatékony együttműködés a családokkal,  a család elsődleges 

szerepének hangsúlyozása: a gyermekek egyéni fejlettségi 

állapotára épülő nevelés és fejlesztés családjaik széleskörű 

bevonásával  

Felelős: óvodapedagógusok  

Határidő: 2015 .06.30. 

Pedagógiai gyakorlati munkánk során a továbbiakban is 

fókuszálunk az Óvodai nevelés országos alapprogramjának 

alábbi „üzeneteire”:  

 Az eddigi gyakorlat továbbfejlesztése –  értékmegőrzés  

 Anyanyelvi nevelés  – a beszélő környezet az óvodai nevelés 

egészében jelen van  

 Játék megerősítése, a szabad játék kitüntetett szerepe  

 kompetenciafejlesztés, támogató differenciált nevelés  

 érzelmi, erkölcsi és közösségi nevelés  

 A tevékenységekben megvalósuló tanulás  –  a kötött és kötetlen 

foglalkozások megfelelő aránya  a Pedagógiai Program alapján – a 

napi pedagógiai munkánk során szem előtt tartjuk, hogy az óvodai 

tanulás folyamatos, jelentős részében utánzásos, spontán és 

szervezett tevékenység, mely a teljes személyiség fejlődését 

támogatja.   

 Iskolásítási tilalom:  a gyermek az óvodáskor végén belép a lassú 

átmenetnek abba az állapotába, amelyben majd az iskolában, az 

óvodásból iskolássá  szocializálódik.  

 Óvónő feltétlen jelenléte , mintaadása  – kulcsszereplő az 

óvodapedagógus, akinek személyisége meghatározó a gyermeke k 

számára  
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 Egészséges életmód igénye  –  az egészség védelme, karbantartása 

tanítható. Egészségvédelmi program kivitelezése  

 Környezettudatosság:  a fenntartható fejlődés érdekében hangsúlyt 

fektetünk a környzetettudatos magatartásformálás alapozására, 

alakítására  

 Mozgás  megújítása – az egyéni szükségletek és képességek 

figyelembe vételével minden gyermek számára biztosítandó 

lehetőség.  

 

CSOPORTBEOSZTÁSOK  

 

 

 

 

 

csoport 

megnevezése  
létszám  óvodapedagógusok  dajka 

kiscsoport I.  

Teknős csoport  

 

16 fő  

Halmy Gyuláné  

Farkas Erika 

Zavadáné Kis 

Hajnalka 

kiscsoport II.  

Sün Balázs 

csoport  

 

28 fő  

Halász Ildikó  

Ábrahámné Kovács 

Katalin 

Hartmann 

Ernőné  

középső csoport  

Napsugár 

csoport  

 

30 fő  

Nagy Anita 

Varga Jánosné  

Nagy Károlyné  

nagycsoport  

Hétszínvirág 

csoport  

 

29 fő  

Bakó Món ika 

Váry-Kovácsné 

Horváth Erzsébet  

Nagy Katalin 
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A NEVELÉSI ÉV RENDJE  

A nevelési év időtartama:  

a nevelési év első napja 2014. szeptember 01. (hétfő)  

a nevelési év utolsó napja 2015. augusztus 31.  

A nevelőtestület által meghatározott pedagógiai célra  öt munkanapot 

nevelés nélküli munkanapként használhatunk fel.  

Nevelőtestületi tanácskozásainkon (nevelés nélküli munkanap, 

nevelőtestületi értekezlet) a nevelőtestület valamennyi tagja részt vesz. a 

nevelő munkát segítő munkatársak számára szervezett munk atársi 

értekezleten való részvétel kötelező. (pedagógus asszisztens, dajkák, 

élelmezésvezető, konyhai kisegítő – a bölcsődei dolgozók számára külön 

értekezletet szervezünk)  

1.) Tervezési és értékelési gyakorlatok bemutatása  – csoportprofil,  

éves, tematikus és egy foglalkozás terv és annak reflexiójának 

bemutatása  

Ideje: 2014. november 2. hete 

Felelős: intézményvezető  

2.) Az intézményi ellenőrzés pedagógusokat érintő területeinek 

megismerése , az ellenőrzés menete, az ellenőrzésben érintett 

pedagógus feladatai (tervezés dokumentumai, felkészülés a 

foglalkozás/ tevékenység látogatásra, reflexióra és az interjúra –  

az értékelési dokumentumok bemutatása  

Ideje: 2015 .  január 3. hete  

Felelős: intézményvezető  

3.)  A Csivitelő hét előkészítése, megtervezése  

Ideje: 2015 .  február 4 . hete 

Felelős: intézményvezető-helyettes 

4.) A pedagógusok minősítő vizsgája és minősítő eljárásának 

eljárásrendje, a portfólió védésének elkészítése  – Pedagógus 

II.  elvárásai  

Ideje: 2015 .  március 4. hete  

Felelős: intézményvezető  
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5.) Nevelési év értékelése  

Ideje: 2015. június 2. hete  

Felelős: intézményvezető  

 

 

Szünetek időtartama:  

 

Téli szünet: 2014. december 24 –  2015. 01.02-ig 

 

A nyári zárva tartás tervezett időpontja:  

 

  2015. július utolsó hete – augusztus 1-2. hete 

 

Iskolai szünetek időpontja:  

 

(A téli szünet kivételével a szünetek ideje alatt intézményünk nyitva 

tart,  azonban a csoportok összevontan működnek igény szerint.)  

 

 Az őszi szünet 2014.10.27 –  2014.10.31-ig 

 

 

GYERMEKVÉDELMI FELADATOK  

Céljaink:  

 A prevenció, a gyermekek hátrányos helyzetének csökken tése, a 

veszélyeztetettség kialakulásának megelőzése, illetve szükség 

szerint segítségnyújtás, valamint együttműködés a különböző 

intézményekkel, szakemberekkel.  

 A családok tiszteletben tartása, a családi nevelés erősítése a 

rászorulók körében  

 Szoros kapcsolat kialakítása a közvetlenül, vagy látens módon 

segítséget kérő családokkal  

Figyelembe vesszük:  

 Az etnikai kisebbséghez tartozó gyermekek kultúráját  
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 A sajátos nevelési igényű gyermekekkel kapcsolatos törvényi 

elvárásokat és intézményi alapelveket  

 A differenciált fejlesztés lehetőségeit a hátrányos helyzetű és a 

nehezebben kezelhető gyermekek számára  

 A gyermekvédelmi feladatok ellátását a helyi nevelési programban 

részletezett kompetenciaszintek betartásával végezzük  

Folyamatos feladat havi rendszerességgel az étkezési 

kedvezményben részesülő gyermekek adatainak egyeztetése az 

élelmezésvezetővel.  

Gyermekvédelmi feladataink:  

 

Feladat/tevékenység  felelős, határidő  

Kedvezményes étkezési térítésre 

jogosult gyermekek dokumentumainak 

begyűjtése az érintett szülőktől  

 

Szükség szerint konzultáció a 

szülőkkel, védőnővel, családsegítővel  

A gyermekvédelmi szempontból 

veszélyeztetett, hátrányos helyzetű és 

nehezen nevelhető gyermekek 

feltérképezése, ezekről feljegyzés 

készítése, folyamatos nyomon 

követésük  

Tanulási nehézséggel, magatartási 

zavarral és beilleszkedési nehézséggel 

küzdő gyermekek feltérképezése, 

vizsgálatuk kezdeményezése  

Konzultáció az óvodavezetővel: az 

egyes gyermekek helyzete, a 

segítségnyújtás lehetőségei, feladatai  

élelmezésvezető  

szeptember 15.  

 

intézményvezető  

szeptember 15.  

 

óvodapedagógusok  

szeptember 
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Igény szerint részvétel 

családlátogatásokon, hospitálás a 

csoportokban, konzultáció a szülőkkel 

és az óvodapedagógusokkal  

óvodavezető  

október 1- től december 31-

ig 

Októberi statisztikához adatok gyűjtése 

és elemzése  

óvodapedagógusok  

óvodavezető-helyettes 

pedagógus asszisztens  

október 05-ig 

változások felmérése az étkezési 

kedvezmények területén, szociális 

étkezési támogatások felülvizsgálata  

élelmezésvezető  

szülők  

2015. február 01.  

Nevelőtestületi  értekezleteken 

beszámoló a gyermekvédelmi 

tevékenységről  

óvodapedagógusok  

óvodavezető  

 

A PEDAGÓGIAI MUNKÁT SEGÍTŐK (PEDAGÓGUS 

ASSZISZTENS ÉS DAJKÁK) BELSŐ KÉPZÉSE  

Célja: a gyermekekkel, óvodapedagógusokkal, a közvetlen 

munkatársakkal és a szülőkkel való kapcsolat eredményességének 

biztosítása, valamint a munkaköri feladatok minőségi szinten történő 

ellátásának támogatása.  

Megvalósításának módja: munkatársi értekezlet – a részvétel mindenki 

számára kötelező  

Téma: a pedagógia munkát segítők szerepe az óvoda i nevelésben  

Felelős: Óvodavezető  

Ideje: 2014. október első hete  

Az intézményben szükség és igény szerint szervezhető a munkatársak 

mindegyikét érintő kérdések megvitatásának céljából megbeszélés, vagy 

értekezlet szervezése.  
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AZ ÓVODA KAPCSOLATAI  

 

Szülői értekezletek 

Szülői értekezletek szervezésére óvoda és csoportszinten kerül sor 

évente minimum egy alkalommal. Tekintettel a testvérpárokra és arra, 

hogy az óvodavezetés egy tagja minden szülői értekezleten részt 

vehessen, az értekezletek időpontjainak kijel ölése komoly körültekintést 

igényel. A csoportok szülői értekezletén mindkét óvodapedagógus és a 

csoportban nevelést segítő munkatársak részt vesznek. A csoportok 

szülői értekezleteiről készített feljegyzéseket, valamint a szülők aláírását 

is tartalmazó je lenléti ívet a csoportnaplók tartalmazzák.  

A nagycsoportos gyermekek szülei számára tervezett szülői értekezletek 

(az év indításán kívüli)  

- A Litéri Református Általános Iskola bemutatkozása  

(Időpont: 2014. november vége)  

- A beiskolázással kapcsolatos információk – iskolaérettség  

(Időpont: 2014. december első hete)  

 

SZÜLŐI SZERVEZET FÓRUMAI  

Szervezése az év folyamán legalább két alkalommal, illetve igény, vagy 

szükség szerint kerül sor. Az intézményi szinten is működő Szülői 

Szervezet tagjainak száma kétszerese a csoportok számával, kibővül a 

bölcsődei csoport delegáltjaival. Elnökét a szervezet választja.  

1.) A szabályozó dokumentumok legitimálása  

Ideje: 2014. szeptember 30-ig 

Felelős: óvodavezető  

 

2.)  Az éves munkaterv céljainak és feladatainak véleményeztetése; 

Aktuális programok, feladatok  

Ideje: 2014. november második hete  

Felelős: óvodavezető  
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3.) A nevelési év értékelés –  beszámoló az intézmény 2014/2015. évi 

munkájáról  

 

Ideje: 2014. június első hete  

Felelős: óvodavezető  

 

 

SZÜLŐ AKADÉMIA  

 

Tervezett alkalom: kettő  

 

Téma:  

1.)  mozgás –  viselkedés – tanulás  

2.) Beszédfejlesztés téma  

 

 

 

FOGADÓÓRÁK RENDJE – a hirdetőtáblán kifüggesztett rend 

szerint 

óvodavezető  előzetes bejelentkezés alapján  

óvodapedagógusok  előre egyeztetett időpontban, 

családonként évente legalább két 

alkalommal 

logopédus, fejlesztő pedagógus  a hirdető táblára kifüggesztett 

időpontban  

 

Az óvodapedagógusok fogadó órái  

Célja, hogy a szülők legalább fél évben egyszer megismerjék az 

óvodapedagógusok által készített, a gyermekek fejlődéséről készült 

folyamatos írásos dokumentációt (fejlődési naplót). Választ kaphatnak 

kérdéseikre, illetve kérhetnek gyermekük neveléséhez szakmai tanácsot.  

Az intézmény bemutatkozását szolgáló pedagógiai célú óvodai nyílt 

napok 
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- Leendő óvodásainkat szüleikkel együtt „Óvodába hívogató” 

délelőttöt szerveznénk az emeleti fejlesztő szobába. Ezen az 

alkalmon a leendő kiscsoportos óvodapedagógusok vesznek 

részt.  

Ideje: 2015. április első hete  

Felelős: óvodavezető  

A gyermekek egészségügyi/tisztasági vizsgálata és azok 

időpontjai:  

Az óvodás gyermekek tisztasági vizsgálatát Újvári Attiláné 

védőnő végzi, feladatait és a vizsgálatok időpontját a 2. számú 

melléklet tartalmazza.  

 

A felnőttek (óvodai alkalmazottak) munkavédelmi oktatás és 

egészségügyi vizsgálatának rendje:  

- Munkavédelmi- és tűzvédelmi oktatás: 2014. október  

Felelős: Papczun Mariann munkavédelmi előadó és az 

óvodavezető-helyettes 

- Egészségügyi vizsgálat: 2014. december első hete  

 

Óvoda – iskola kapcsolata 

A két intézmény szoros kapcsolatot ápol. A szülők már az ősz folyamán 

megismerkedhetnek a leendő tanítónénikkel és az iskolában fol yó 

szakmai munkával, az Égigérő fa programmal.  

Feladatainkat, közös programjainkat a 3. számú melléklet tartalmazza.  
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A PEDAGÓGIAI CÉLKITŰZÉSEK ÉS FELADATOK 

MEGVALÓSULÁSÁT SZOLGÁLÓ MÉRÉS -ÉRTÉKELÉS  

 

terület érintettek köre  módszer/eszkö

z 

időpont  felelős  

a működés 

feltételei  

eszköz, felszerelés,  

tárgyi környezet  

felelősök –  

óvodapedagógusok,  

dajkák  

lel tár  2015.01.31.  int .  

vezető  

 

 

 

gyermekek 

fejlet tségi 

ál lapotmérése  

valamennyi 

gyermek 

megfigyelés,  

nev. tanácsadó 

mérései  

11.15.  

04.15.  

óvoda -

ped.  

dolgozók 

teljesítmény-mérése  

pedagógusok esetén 

8 kompetencia 

mentén  

óvodapedagógusok  

pedagógiai  munkát 

segítők  

dokumentum-

elemzés 

megfigyelés 

ellenőrzés  

látogatási  

ütemterv 

szerint  

óvoda -

vez.  

intézményi 

önértékelés  

1.  pedagógiai  

folyamatok 

2.  személyiség 

és közösség 

fejlesztés  

3.  eredmények  

4.  belső 

kapcsolatok 

5.  külső 

kapcsolatok 

6.  a ped. munka 

feltételei  

7.  ONAP 

óvodapedagógusok  

 

 

 

 

 

 

pedagógus 

asszisztens  

óvodavezetés  
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elvárások és 

a PP.-ban 

megfogalmaz

ott  céloknak 

való 

megfelelés  

 

 

 

AZ ÓVODA SZOLGÁLTATÁSAI  - ALAPSZOLGÁLTATÁSOK  

fejlesztési terület  tevékenységet 

végző szakember  

csoport 

logopédiai ellátás  Kutiné Béza 

Gabriella 

középső- és 

nagycsoport 

(tankötelesek)  

fejlesztőpedagógiai ellátás  Varga Jánosné  

Rokalyné Cs. 

Margit 

középső- és 

nagycsoport 

SNI gyermekek 

gyógypedagógiai ellátása  

Varga Jánosné  kiscsoport 

pszichológiai ellátás 

(Balatonalmádi Nevelési 

Tanácsadó pszichológusai 

– szülői, vagy pedagógusi 

kérésre)  

a szakszolgálat 

munkatársai  

igény szerint  

Hittan 

katolikus 

református  

 

Hujber Ferencné  

Szabóné Mayer 

Melinda 

 

középső- és 

nagycsoport 
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néptánc  Bakó Mónika  

Farkas Erika 

kis-, középső- és 

nagycsoport 

 

 

 

 

A PEDAGÓGIAI PROGRAMBAN IS MEGJELENÍTETT 

ÓVODAI ÜNNEPEK ÉS EGYÉB PROGRAMOK TERVEZETT 

IDŐPONTJAI  

 

 

program időpont felelős 

Őszi játszóház  és 

táncház 

óvodai szervezésben  

2014. november 3. 

hete 

óvodapedagógusok  

Mikulás 2014. december 05. óvodapedagógusok, 

óvodavezető 

Karácsony 

gyermekek számára  

2014. december 19. nagycsoportos 

óvodapedagógusok, 

óvodavezető 

Karácsony felnőttek 

számára  

2014. december 18. később 

meghatározott felelős  

Farsang 2014. február  óvodapedagógusok  

Farsangi játszóház és 

táncház 

óvodai szervezés  

2014. február  néptáncos 

óvodapedagógusok  
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Nemzeti ünnep – 

Március 15. 

2014. március 14.  nagycsoportos 

óvodapedagógusok  

Tavaszi játszóház és 

táncház 

2014. március vége – 

április eleje  

óvodapedagógusok  

Csivitelő hét  2014. március 23 . 

hete 

óvodavezető, 

óvodapedagógusok  

Anyák napja  2014. május első hete  óvodapedagógusok  

Évzáró  kis- és középső 

csoportban május 

utolsó hete 

óvodapedagógusok  

Évzáró – 

nagycsoportosok 

búcsúztatója  

nagycsoport május utolsó 

csütörtöke 

Gyermeknap június első hete   

 

 

 

 

AZ INTÉZMÉNYBEN FOLYÓ ELLENŐRZŐ ÉS ÉRTÉKELŐ 

TEVÉKENYSÉG  

Az ellenőrzés és értékelés alapelvei az alábbiak : 

- Az értékelés területei lefedik a működés valamennyi területét  

- Kiemelt hangsúlyt  helyezzük a szabályozó 

dokumentumainkban foglaltak betartására  

- Az ellenőrzés formai (megfelelőségi) és tartalmi (minősítő 

értékelési) feladati az intézményvezető döntése szer inti 

megosztásra kerülnek  
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- A szakmai munka értékelésének alapjai az intézményi 

gyakorlat szerinti önértékelési/teljesítményértékelési 

rendszer, a külső szakmai ellenőrzés és értékelés, valamint a 

Pedagógusok előmeneteli rendszeréhez kapcsolódó nyilvános 

szempontok 

 

ellenőrzés – 

értékelés területei  

érintettek  időpontok  felelős - 

értékelés  

A működés törvényessége - gazdálkodás  

étkezési befizetések 

dokumentumainak 

ellenőrzése  

élelmezésvezető  havonta élelmezésvezet

ő 

(önellenőrzés)  

óvodavezető  

felvételi- és 

mulasztási napló  

óvodapedagógusok  2014. 

szeptember 

30-ig 

óvodavezető  

Statisztikai adatok 

nyilvántartása  

óvodapedagógusok  2014. 

10.01. 

2015. 01. 

1. 

 

 

KIR - adatbázis 

naprakészsége  

int. vezető-

helyettes, int.  

vezető  

folyamatos óvodavezető  

A működés törvényessége – Tanügyigazgatás  

 

Törzskönyv  óvodavezető  

óvodavezető-

helyettes 

2014.09.01.  

2015.05.31.  

óvodavezető  

Jegyző értesítése 

nem körzeti 

óvodavezető-

helyettes 

2014. 

szeptember 

óvodavezető  
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óvodakötelezettek  

óvodai 

szakvélemény  

óvodapedagógusok  

ped. asszisztens 

2015. 03.15.  óvodavezető  

továbbképzési terv  óvodapedagógusok  2015. 03.15.  óvodavezető  

 

 

intézmény működését szabályozó dokumentumok 

felülvizsgálata, elkészítése  

Pedagógiai Program   

óvodapedagógusok  

 

2014.09.30.   

óvodavezető  SzMSz és 

mellékletei  

2015.01.31.  

Házirend  2015.01.31.  

Munka- és 

tűzvédelmi 

szabályzat  

megbízott  2015.01.31.  óvodavezető  

HACCP konyhai dolgozók  

dajkák  

2014.09.30.  élelmezésvezet

ő  

óvodavezető  

A működés feltételei  

helyi szintű 

leltározás  

felelősök –  dajkák, 

élelmezésvezető, 

pedagógiai 

asszisztens 

Fenntartó 

által 

megadott 

időpontban  

óvodavezető  

A működés feltételei – fizikai környezet  

bejárás:  

munkavédelmi 

szemle 

munkavédelmi 

megbízott  

havonta szakértő 

bevonásával  
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tisztasági szemle  dajka 

konyhai dolgozó  

minden hó 

első hétfő  

óvodavezető-

helyettes 

dajka 

 

Személyi  

Személyi anyagok  óvodavezető  2014.09.0

5. 

óvodavezető  

 

Egészségügyi 

könyvek  

minden alkalmazott  2014.09.0

1. 

óvodavezető  

élelmezésvezető  

Munkaköri leírások  minden alkalmazott  2014.09.0

5. 

óvodavezető  

teljesítményértékelé

s záró 

dokumentumai 

értékelt 

munkatársak  

2015.08.3

1. 

óvodavezető  

Nevelési folyamatok – fejlesztési tartalmak – 

alkalmazottak munkája  

tervezési és 

értékelési 

dokumentumok 

óvodapedagógusok  minden hó 

20. 

int. vezető és 

helyettes 

nevelési gyakorlat:  

szülői értekezletek  

beszoktatás, 

befogadás  

foglalkozásvezetés  

tervezés - értékelés  

óvodapedagógusok  látogatási 

ütemterv 

szerint  

óvodavezető  

nevelőmunkát segítő 

alkalmazottak 

munkája  

nevelő munkát 

segítő 

alkalmazottak 

látogatási 

ütemterv 

szerint  

óvodavezető  
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gyermekvédelem  óvodapedagógusok  2014.09.30.  

2015.01.31.  

óvodavezető  

A szervezet működés  

vezetés színvonala  óvodavezető  

óvodavezető-h. 

pedagógus assz.  

szóbeli 

értékelés 

negyedéven

te 

óvodavezető  

kapcsolatok:  

fenntartóval  

bölcsődével  

iskolával  

védőnővel  

kapcsolattartók:  

óvodavezető-h. 

óvodavezető  

élelmezésvezető  

félévente 

értékelés  

óvodavezető  

 

 

 

A Szülői Szervezet tagjainak névsora  

Bölcsődei csoport:  Paksáné Király Katalin  és Pichner Marianna  

Kiscsoport I.:  Csanádi Beáta és Reider Zsuzsa  

Kiscsoport II. : Lőrincze-Pap Helga és Pálfy Rita 

Középső csoport:  Laczy Veronika és Szabóné Hullám Beáta  

Nagycsoport:  Ábrahámné Kovács Katalin és Kondics Norbertné  

 

A Szülői Szervezet vezetője: Lőrincze -Pap Helga 
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 1. számú melléklet  

HAVI ESEMÉNYNAPTÁR  

(terv –  ettől eltérhet)  

 

szeptember 

 

 

 

 

  szülői értekezletek a bölcsődében, a 

kiscsoportban és a nagycsoportban  

 logopédiai szűrés a tanköteles 

gyermekeknél szeptember végéig  

 

 készségszint felmérés a tanköteles 

korú gyermekek számára a szülői 

igények alapján szeptember végéig  

 

 

október  

 

 

 

 

 

  szülői értekezlet a logopédiai 

ellátásban részesülő gyermeke 

szüleinek – ideje: 2014. október 

eleje 

 Szülői Közösségi értekezlet –  

ideje: 2014. október 08.  

 nevelés nélküli munkanap –  

2014. október 18.  

 szülői értekezlet a középső 

csoportban – várhatóan október 

végén  
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november 

 

 

 

 

 

  

 Szülőakadémia –  2014. november 

6. 

Téma: Mozgás –  viselkedés - tanulás  

Előadó:  Czabuláné Nagy Andrea  

mozgásterapeuta  

 Őszi óvodai játszóház és táncház  

november 20.  

 Nagycsoportosok játszóháza  

november 27. (iskola)  

 

 

december 

 

 

 

 

 

    

 szülői értekezlet 

nagycsoportos szülőknek  

december első hete  

 Mikulás –  óvoda  

(december 5.)  

 Nagycsoportosok - iskolai 

Mikulás ünnepség és 

játszóház (december 5.)  

 Adventi játszóház és táncház  

december 11.  

 óvodai karácsony 

2014. december 19.  

 téli szünet: 2014. december 

23 – 2015. január 02-ig  
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január  

 

 

 

 

  

2. hét (csütörtök)  

 Litéri Református 

Általános Iskola 

bemutatkozása  

3. hét  

 nevelés nélküli munkanap  

 

 

február  

 

 

 

  

 farsangi játszóház és táncház  

február 12.  

 

 óvodai farsang 

február utolsó hete  

csoportonként – később 

meghatározott időpontban  
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március  

 

 

 

  nyílt nap –  március első 

hete 

 Csivitelő hét  

        március 23 – 27-ig 

 tavaszi játszóház és 

táncház  

        március 26.  

 iskolai nyílt nap a leendő 

elsős gyermekek szülei 

számára  

 nevelés nélküli munkanap  

        március 3. hetében  

 

 

 

 

április  

 

 

 

 

  

 óvodai  beíratás  

 bölcsődei beíratás  

 nagycsoportosok iskolai beíratása  

        később meghatározott időben  
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május  

 

 

 

  

 Anyák napja –  csoportonként 

május első hetében  

 

 Évzáró – május utolsó 

hetében  

 Nagycsoportosok 

búcsúztatója –  május utolsó 

csütörtökén  

 

június  

 

 

 

  

 

 Gyermeknap 

        június első he tében  
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július  

 

 

 

 

 

  

Takarítási szünet – július utolsó 

hete 

 

augusztus 

 

 

 

 

 

  

Takarítási szünet:  

augusztus első két hete  
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 2. számú melléklet  

VÉDŐNŐI ÓVODAEGÉSZSÉGÜGYI PROGRAM 

 

 

 

a 2014/2015-ös nevelési évben 

 

„CSIVITELŐ ÓVODA és BÖLCSŐDE” 

Litér, Árpád utca  2. 
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Intézményt el látó orvos neve:  Dr. Horváth Balázs   

Elérhetősége:    Litér, Előd utca 5. :06.88/463-

072(rendelési időben)  

 

Intézményt el látó védőnő neve:  Újvári Attiláné  

Elérhetősége:  Litér, Előd utca 5. :06.88/463-003 

Csecsemő-kisgyermek-és if júsági tanácsadás : kedd 8.30 -10.30  

 

A  nevelési-oktatási intézmény védőnője által önál lóan ellátandó feladatok az 

alábbiak ( 3. számú melléklet a 26/1997. ( IX.3. ) NM rendelethez )  

 

1. Az éves munkatervhez  védőnői felada tok összeál lí tása, egyeztetése a 

nevelési-oktatási intézmény egészségnevelési programjában meghatározott 

feladatok f igyelembevételével.  

2.A gyermekek személyi higiénéjének el lenőrzése; test i,  szel lemi fej lődésük 

el lenőrzése,regisztrálása, i l l .  sz.e. jelzés  a terület i védőnő felé  

3. Elsősegélynyújtás  

4. Járványveszély esetén az orvosi vizsgálatok előkészítése (  pl.  H1N1 )  

5. Járványveszély esetén a védőoltásokkal kapcsolatos szervezési,  

előkészítési feladatok elvégzése  

6. A krónikus betegek, magatartási zavarokkal küzdők életvitelének segítése  

7. Egészségnevelő foglalkozások megtartása  

8. Az óvodai helyiségek és a környezet, valamint az étkeztetés higiénés 

el lenőrzésében való részvétel  

9. Kapcsolattartás a szülőkkel ( pl.  szülői értekezlet,  családlátogatás )  

10. Az elvégzett feladatok dokumentációjának vezetése  

 

Szeptember  

 

A program egyeztetése az óvoda vezetőjével.  
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Tisztasági vizsgálat az egész óvodában (ezután módszertani ajánlás szer int 

negyedévente, i l l .  szükség esetén évente több alkalommal).  

 

Az óvoda helyiségeinek és  környezetének higiéniai ellenőrzése. Az étrend et 

heti rendszerességgel megbeszélem az élelmezésvezetővel,  és aláírása 

hetenként megtörténik.  

 

Részvétel szülői értekezleten.  

 

Csoportnévsorok beszerzése, adminisztráció rendezése.   

 

Október -November- December 
 

Tisztasági vizsgálat szükség esetén. 
Egészségnevelő foglalkozás a nagycsoportban (személyi higiéné, fogápolás, 

egészséges táplálkozás, baleset -megelőzés témakörökben) . Az életkori 

sajátosságok f igyelembe vételével történik az egészsé gnevelés.  

 

 
Január – Február 
 

Tisztasági vizsgálat az egész óvodában. 

 Egészségnevelő foglalkozás a középső csoportban (személyi higiéné, fogápolás, 
egészséges táplálkozás témakörben) 
Az iskolába elmenő gyerekekkel kapcsolatban megbeszélés az óvónőkkel.  

 

 

Március 
 

Tisztasági vizsgálat szükség esetén.  

Egészségnevelő foglalkozás a kiscsoportban(személyi higiéné, fogápolás, 

egészséges táplálkozás témakörben) .  Részvétel a Csivitelő Napokon.  
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Április – Május  
 

Tisztasági vizsgálat az egész óvodában. 
 
Az év folyamán folyamatos a kapcsolattartás az óvoda dolgozóival, a fejlesztő pedagógussal, és a 

logopédussal. Az 3,4,5 és 6 éves védőnői státusz során tapasztalt esetleges eltéréseket jelzem az 

óvónők felé. Az óvoda vezetőjével a problémás gyermekekkel (szociális, magatartási stb.) 

kapcsolatban folyamatos az esetmegbeszélés. 

 

Az óvodai étrend hetenkénti megbeszélése, véleményezése minden hónapban megtörténik. 

 

 Az óvoda által rendszeresen szervezett „Szülőakadémia” előadások témái érintik a csecsemő-és 

kisdedkorú gyermekek szüleit is, ezért ezekre az alkalmakra megszervezem a részvételüket. 

 
 

A fenti egyeztetett munkatervben foglaltakat elfogadom, megvalósulásában közreműködöm. 
 
Litér, 2014. szeptember 4. 
 
 
 
 
 
 
Rokalyné Csizmadia Margit                                       Újvári Attiláné                    

 óvoda vezetője                                  védőnő       
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A Litéri Csivitelő Óvoda és Bölcsőde és  

a Litéri Református Általános Iskola együttműködési terve  

2014/2015. tanév  

 

A két intézmény hagyományos jó kapcsolata, pedagógiai-szakmai 

összefogása a záloga annak, hogy a gyermekközösségek 

összekovácsolódva, hagyományokat ápolva, biztonságos 

körülmények között és helyben fejlődhetnek.  

Ez a szülők számára kiszámíthatóságot és bizalmat, a gyermekeknek 

biztonságérzetet nyújt.  

 

A következő elemekkel biztosítjuk az óvodából az iskolába való 

átmenet zökkenőmentességét:  

 

  Egymás programjainak, ünnepeinek látogatása,  

  játszóház, ismerkedés a gyermekekkel;  

  szülői értekezlet, szülői tájékoztató; 

  nyílt nap az óvodában, bemutató nap az iskolában;  

  vezetői megbeszélések és konzultációk;  

  a gyermekek fejlődésének nyomon követése,  

  Égigérő Fa program.  
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A 2014/15-ös tanévben ennek megfelelően a következő közös 

programokra készülünk:  

 

Időpont Alkalom Helyszín Felelős 

2014. november 27. Ovis játszóház a 

nagycsoportosoknak 

Óvoda Tartják a leendő első osztályos 

tanítónők: Kertészné Kárpáti 

Katalin és Szántóné Szabó 

Zsuzsanna 

2014. december 5. Mikulás-napi 

ünnepség, játszóház 

Iskola Diákönkormányzat 

2015. január 15. Szülői értekezlet az 

óvodában 

Óvoda Óvodavezető, igazgató, elsős 

tanítók, hittantanárok, lelkész, 

óvodapedagógusok 

2015. március első 

hete 

Óvodai nyílt nap Óvoda Óvodavezető, elsős tanítók, 

óvodapedagógusok 

2015. március 

12. 

Gergely-járás Óvoda Pintér Katalin és a 3. osztály 

2015. március 18. Nyílt nap az alsó 

tagozatban, 

tájékoztató 

Iskola Jelenlegi és leendő elsős tanítók, 

igazgató, igazgatóhelyettes 

2015. áprilisa 

(a kormányhivatal 

kiírása szerint) 

A kisdiákok beíratása Iskola Kertészné Kárpáti Katalin és 

Szántóné Szabó Zsuzsanna, az 

egyházközségek képviselői 

2015. május-június Óvodai ballagás Óvoda Óvodavezető, iskolaigazgató, 

elsős tanítók, óvónők 

 

Litér, 2014. október 3.  

Rokalyné Csizmadia Margit       Kisantal Tibor 

óvodavezető         igazgató 

          


