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Munkaterv a 2014/2015-ös nevelési évre 
 
A munkaterv tartalma:   
 Az óvoda éves intézményi munkaterve az elızı nevelési év eredményei alapján 
és a hatályos jogszabályi rendelkezések, útmutatók figyelembevételével készült:  
 35/2014. (IV. 30.) EMMI rendelet a 2014/2015. tanév rendjérıl és az egyes 
oktatást szabályozó miniszteri rendeletek módosításáról  
 A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény  
 A nemzeti köznevelésrıl szóló 2011. évi CXC. törvény  
 20/2012.(VIII.31) EMMI rendelet  
 229/2012 (VIII.28) Kormányrendelet  
 Az óvodai nevelés országos alapprogramja  
 Az óvoda helyi nevelési programja  
 Esélyegyenlıségi Terv, valamint az óvoda mőködését érintı helyi rendeletek  
 Fenntartói elvárások 
Az intézmény adatai  
 
Az intézmény neve:  Lıkösháza Községi Óvoda 
Az intézmény címe:  5743 Lıkösháza Alapítók útja 

20 
OM azonosító:  202230 
Csoportok száma:  2 
Felvehetı gyermeklétszám:  68 fı  
Óvodapedagógusok száma:  5 fı ebbıl 4 fı szakvizsgázott, 

 1 fı Gyed, 
 

Óvodai nevelımunkát közvetlenül segítık 
száma: 

 2 fı 
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4. Az intézményben kötelezıen használt iratok 
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6. Feladatmegosztás 
7. Ellenırzés, értékelés 



8. Óvodai rendezvények 
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1. Kiinduló helyzetkép 
Az óvoda ellátja a beilleszkedési, magatartási nehézséggel küzdı 
gyermekeket a nemzeti köznevelésrıl szóló 2011. évi CXC. törvény 4.§ (13.) 
pont ab) alpontja, valamint a 4.§ 3. pontja alapján a következık szerint: 
„Beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdı gyermek, tanuló: az 
a különleges bánásmódot igénylı gyermek, tanuló, aki a szakértıi bizottság 
szakértıi véleménye alapján az életkorához viszonyítottan jelentısen 
alulteljesít, társas kapcsolati problémákkal, tanulási, magatartásszabályozási 
hiányosságokkal küzd, közösségbe való beilleszkedése, továbbá 
személyiségfejlıdése nehezített vagy sajátos tendenciákat mutat, de nem 
minısül sajátos nevelési igényőnek.” 
A nemzeti köznevelésrıl szóló 2011. évi CXC. törvény 4.§ 25. pontjában 
meghatározott sajátos nevelési igényő gyermekek közül az intézmény ellátja 
a következı gyermekeket: pszichés fejlıdési zavarral küzdık, ezen belül:  
tanulási zavarral küzdık (dislexia, disgráfia, discalculia), figyelemzavarral 
küzdık, magatartásszabályozási zavarral küzdı gyermekek nevelését .Az 
intézmény vállalja a nemzeti köznevelésrıl szóló 2011. évi CXC. törvény 4.§ 
13. pont ac) alpontja, valamint a 14. pontja szerinti kiemelten tehetséges 
gyermekek nevelését, oktatását: 
„Kiemelten tehetséges gyermek, tanuló: az a különleges bánásmódot igénylı 
gyermek, tanuló, aki átlag feletti általános vagy speciális képességek 
birtokában magas fokú kreativitással rendelkezik, és felkelthetı benne a 
feladat iránti erıs motiváció, elkötelezettség.” 
Hátrányos helyzető, halmozottam hátrányos helyzető, migráns gyermekek 
differenciált fejlesztését. 

 
Felvettük a kapcsolatot a Békés megyei Pedagógiai Szakszolgálat Gyulai 
tagintézményének vezetıjével, a fent említett feladtok ellátásával kapcsolatban. 
A logopédiai ellátás, a fejlesztı fogalakozások a szakszolgálat szakemberi által 
biztosítottak. Az SNI-is gyermekek ellátása,- logopédia, szenzomotoros 
fejlesztés, általános készségfejlesztés –is megoldott. 
A sajátos nevelési igényő gyermekekkel kapcsolatos kiemelt feladatok 
- Szakértıi vélemények beszerzése. 
- Felülvizsgálatok idıpontjának rögzítése. 
- Differenciált feladatok meghatározása, ellátása. 
- Kapcsolattartás a szakemberekkel  
- Szeptember 3. hetétıl a szakemberek munkájának elindítása (idıpontok, 
csoportbeosztás). 
- A szakemberek célja, hogy szakmai tudásuk alapján szakszerően végezzék a 
gyermekek szőrését, fejlesztését (errıl haladási napló vezetése). 



 
 
 
Csoportlétszámok, csoportbeosztás: 
 

Csoport Gyermeklétszám Óvodapedagógus, dajka 

Kis-Középsı csoport               26 Samuné Priskin Anikó 
Nagy Józsefné  
                     Botás Attiláné 

Nagy-Középsı csoport               29 Kotroczó Béláné 
Kovács Lajosné 
             Popucza Györgyné 

Össesen:               55  

                                                      
Óvodai férıhelyek száma: 68 fı 
A hittanoktatásnak ebben a nevelési évben is teret adunk, melyet játékos 
formában Kovács Barbara hitoktató tart. 
 
2. Az óvoda nyitva tartása, a nevelési év rendje 2014/2015 
 
A gyermekekkel érkezésüktıl a távozásukig óvodapedagógus foglalkozik. 
A nevelési év szeptember 1-tıl augusztus 31-ig tart, mely két részbıl áll:  
Szervezett nevelési idıszak: szeptember 01-tıl május 31-ig.  
Az óvoda nyitva tartása  
Nyári idıszak: június 01-tıl augusztus 31-ig.  
Intézményünk öt napos munkarendben, folyamatosan mőködik.  
Hétfıtıl - péntekig a 6.00 órától – 17.00 óráig tart nyitva. 
Új gyermekek beíratása: A fenntartó által meghatározott idıben, általában 
május elsı hete. 
Új gyermekek fogadásának ideje: 2014. szeptember 1-tıl folyamatosan. 
Nyári zárva tartás tervezett idıpontja: 2015. augusztus hónapban három hét. 
Ekkor történik az éves felújítás, karbantartás, nagytakarítás.  
 
A nevelési év rendje 2014/2015 
Óvodában 2014. szeptember 01-tıl - 2015. augusztus 31-ig. 
Iskolában 2014. szeptember 01-tıl - 2015. június 15-ig. 
 ıszi szünet 2014. október 27-tıl - 2014. október31-ig. 
A szünet elıtti utolsó tanítási nap 2014. október 22. (szerda), a szünet  
utáni elsı tanítási nap 2014. november 3. (hétfı). 
 téli szünet 2014. december 22-tıl 2015. január 2-ig tart.  
A szünet elıtti utolsó tanítási nap 2014. december 19. (péntek), a szünet  



utáni elsı tanítási nap 2015. január 5. (hétfı). 
 tavaszi szünet 2015. április 2-tıl 2015. április 7-ig tart. 
A szünet elıtti utolsó tanítási nap 2015. április 1. (szerda), a szünet  
utáni elsı tanítási nap 2015. április 8. (szerda) 
Munkaszüneti napok, munkarendre vonatkozó rendeletek 
33/2013.(VIII. 30.) NGM rendelet  
2014 évben 
Október 18. (szombat) munkanap 
Október 24. (péntek) pihenınap 
December 13. (szombat) munkanap 
December 24. (szerda) pihenınap 
2015 évben 
Január 02. (péntek) pihenınap 
Január 17. (szombat) munkanap 
Augusztus 08. (szombat) munkanap 
Augusztus 21. (péntek) pihenınap 
December 12. (szombat) munkanap 
December 24. (csütörtök) pihenınap 
 
Értekezleteink: 
Ideje Megnevezés Felelıs 

2014. 08. 28. Nevelési évnyitó értekezlet Nagy Józsefné 

2014. 09. 03. Munkaterv elfogadása Nagy Józsefné 

2014. 09.08. A nevelési év kezdéssel 
kapcsolatos aktualitások, 
feladatok megbeszélése 

Nagy Józsefné 
Kotroczó Béláné 

2015. 03. 10. Mozgásfejlesztés és az 
általános képességek 
fejlesztése az SNI –is 
gyermeknek 

Kotroczó Béláné 
Samuné Priskin Anikó 

2015. 06. 24 Nevelési évzáró értekezlet Nagy Józsefné 
 
Szülıi értekezletek: 

● 2014. 08. 28. kiscsoport /új óvodások/ 
● 2014. 09. 16. Nagy-középsıcsoport, kis- középsı csoport, elıtte összevont 
● 2014. 10. 22. Szülık közösségének vezetıségi ülése, megelızve az 

összevont ill. a csoport szülıi értekezleteket 
● 2014. 11. 10. Összevont szülıi értekezlet, majd csoportonként 

aktualitások megbeszélése. 
● 2015. Március közepén csoportonként aktualitások megbeszélése 
● 2015. Május. iskolába menı nagycsoportosoknak leendı 1. o. Tanítónı 



 
3. A pedagógiai munka kiemelt területei: 
A pedagógiai munkát meghatározó fıbb tényezık 
- Nevelésközpontúság, gyermekközpontúság. 
- A gyermeki személyiség kibontakoztatása, nevelése, fejlesztése. 
- A gyermekek egyéni, differenciált fejlesztése (életkori, egyéni sajátosságokra 
épülı nevelés, oktatás). 
- Pedagógiai programunknak megfelelıen a mozgásfejlesztés kiemelt terület. A 
rendszeres örömmel végzett mozgással a gyermeket az egészséges életvitel 
kialakítására szoktatjuk, és mintát adunk a szülıknek. Az óvodapedagógus 
feladata a dajkával megosztva, hogy megteremtse a feltételeket a gyermek 
egészséges fejlıdéséhez 
-A gyermekek az egyéni fejlıdési ütemük figyelembe vételével, koruknak 
megfelelıen, iskolai életmódra érett, harmonikusan kibontakozó, 
problémamegoldó személyiséggé váljanak. 
- Célunk olyan szeretetteljes, meleg, befogadó, támogató légkör biztosítása, az 
érzelemben gazdag óvodai légkör megteremtése, ahol a gyermekek testi 
szükségletein túl, a lelki szükségletei is hiánytalanul kielégülnek. 
 
4. Az intézményben kötelezıen használt iratok 
20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 88.§ alapján: 
- Felvételi elıjegyzési napló.  
- Felvételi és mulasztási napló.  
- Az óvodai Csoportnapló.  
- Az óvodai Törzskönyv.  
-A tankötelezettség megállapításához szükséges szakvélemény (Óvodai 
szakvélemény) 
- A gyermek fejlıdését nyomon követı dokumentáció. 20/2012. (VIII.31.) 
EMMI rendelet  
93.§. (4) bekezdése alapján:  
„ A gyermek fejlıdését nyomon követı dokumentáció a gyermek anamnézisét, 
valamint a testi, szociális, érzelmi, erkölcsi és értelmi fejlıdésével kapcsolatos 
információkat képességekre, készségekre részleteiben lebontva tartalmazza az 
óvodai nevelés teljes idıszakára kiterjedıen. 
 Dokumentációinkat a törvényi változásokhoz folyamatosan igazítjuk 
 Felelıs: Nagy Józsefné 
               Kotroczó Béláné 
               Hi: értelem szerint 
5. Továbbképzések, szakmai programok 
Iskolába lépegetı: 
Bemutató foglalkozás az általános iskola tanítóinak és intézményvezetıknek. 
Cél: ismerkedés a leendı 1. osztályosokkal.  
A tevékenységet tartja: Kotroczó Béláné óvodapedagógus 



 Bemutató foglalkozás ideje: 2013. március hónap. 
 Bemutató helye: nagycsoport 
 
A nagycsoportosok iskolába látogatása egy alkalommal. 
Cél: Betekintés az iskolai életbe. 
A leendı 1. osztályos tanítónı tájékoztatása a nagycsoportos szülıknek május 
hónapban.  
Kapcsolattartó: Nagy Józsefné óvodavezetı és a mindenkori nagycsoportos 
óvodapedagógusok. 
Integrált programba való bekapcsolódás: pályázat benyújtása 
 
A szülıkkel való kapcsolattartás lehetıségei: 
- Családlátogatás alkalmával a gyermek otthoni környezetének a megismerése 
illetve a család gyermekkel kapcsolatos információinak megismerése. 
- Szülıs beszoktatás alkalmával a szülık ismerkednek az óvodai élettel, 
megkönnyítik az óvodai dolgozók elfogadását a gyermeknek. 
- Napi tájékoztatás révén a lényeges információk, átadására kerülhet sor. A 
szülık figyeljenek arra, hogy a pedagógust minél rövidebb ideig vonják el a  
gyermekcsoporttól. 
- Fogadóórákon a szülık elıre megbeszélt idıpontban a gyermekrıl kaphatnak  
tájékoztatást az óvodapedagógusoktól, illetve más szakembertıl. 
- Nyílt napokon lehetıségük van betekinteni az óvoda mindennapi életébe. 
- Faliújságon minden szülıt érintı aktualitások, események. 
- Közös programok megszervezése. 
- Rendezvényeinken, ünnepeinken a szülık partnerként vesznek részt. Hosszabb 
séták, kirándulások alkalmával a szülık segítségére is támaszkodik az óvoda. 
 
6. Feladatmegosztás 
         Nagy Józsefné: óvodavezetı 
           Kotroczó Béláné: óvodavezetı helyettes 
 
          Gyermekvédelmi felelıs: Samuné Priskin Anikó 
         Fogadóóra minden héten, szerdán délután 16órától 17 óráig 
                                                              
          Leltárfelelıs: Samuné Priskin Anikó 
                                     
          Szertár, könyvtárfelelıs: Kovács Lajosné 
 
         Az óvoda rendjéért-tisztaságáért felelıs: Popucza Györgyné 
                                                                                     Botás Attiláné 
         Az óvodai rendezvények lebonyolításáért felelıs minden óvodai dolgozó. 
 
         Kapcsolattartás a védınıvel, háziorvossal: szőrıvizsgálatok végzése 
         Felelıs: Nagy Józsefné óvodavezetı és minden óvodapedagógus. 



 
         Pedagógus továbbképzés: továbbképzési terv alapján. Illetve az IPR 
program adta lehetıségek alapján.  
 
7. Ellenırzés, értékelés 
Alapelve, hogy a tényleges helyzetet összevesse a célokkal, tervekkel 
megerısítve az eddigi tevékenységet, lehetıséget teremtsen a célok és a tervek 
módosítására. Figyelembe kell venni a külsı-belsı feltételeket. Az ellenırzés 
követelménye a tényszerőség a folyamatosság. Célja az óvodapedagógusok 
szakmai munkájának segítése. A pedagógiai programban megfogalmazott célok, 
feladatok gyakorlatban történı megvalósulásának segítése, ellenırzése, szakmai 
munka javítása. 
 Tervezı és elemzı munka vizsgálata 
- A mulasztási napló vezetése tartalmilag, a szabályoknak megfelelıen - 
naprakész vezetése. 
- Az óvodapedagógusok tervezımunkája, felkészültsége. Csoportnapló, egyéni 
fejlıdési napló, fejlesztési tervek vezetése a pedagógiai programban rögzített 
elvárásoknak megfelel-e. Tevékenységekben rejlı mőveltségtartalmak, nevelési 
feladatok megfogalmazása. 
 
 Óvodavezetı ellenırzései: 
Tájékozódó látogatás: okt. nov. folyamán. 
- A csoportban dolgozó pedagógusok beszoktatási, befogadási tevékenysége, 
kapcsolatteremtı képességük milyensége. 
- Pontos munka kezdés ellenırzése óvodavezetı és helyettese.  
- A dokumentációk ellenırzése folyamatosan, felvételi mulasztási naplók, 
fejlettségmérı lapok, felkészülés a napi tevékenységekre. IPR programhoz 
kapcsolódó fejlesztési naplók vezetése. 
 
Értelmi képességek fejlesztése:  
Idıpont: November második hete-március második hete: nagy-középsı csoport. 
                  November harmadik hete-február második hete: kis-középsı csoport.  
 Gyermekvédelmi feladatok ellátása 
- Megfelelı-e a dokumentáció vezetése. 
-Családvédelmi, gyermekvédelmi intézményekkel való kapcsolattartás. 
- A hátrányos helyzető és a halmozottan hátrányos helyzető gyermekek fejlıdési 
mutatói. 
 Értékelés: 
Az ellenırzést követıen az érintett óvónıvel, majd nyilvánosságra hozása a 
kitőzött nevelési értekezleten. Az óvoda tisztaságának megfelelıssége illetve 
hiányosságainak megállapítása érdekében évente egy alkalommal munkatársi 
értekezlet a dajkákkal. 
 



Az óvodai élet feltételeinek a vizsgálata 
- Milyen a játékeszközök állapota, fejlesztése, megóvása a csoportban és az 
udvaron.  
- Mosdó-öltözı használata megfelel-e a higiénés elvárásoknak – hogyan 
használják a gyerekek.  
- Az óvoda eszköztárának használata a nevelımunkában. 
 
8. Óvodai rendezvények 
Télapó bál:    2014.12.06.        Felelıs: óvodavezetı, Szülık közösségének 
elnöke, részt vesz minden óvodai dolgozó                                                                     
 
Karácsony:          ....2014.12.18....................................................... 
                           A két csoport együtt ünnepel. 
                          Felelıs minden óvodapedagógus. 
 
Farsang     :         2015.02.13............................................................. 
                           Felelıs: nagy-középsı csoport  
                           Helyszín: ebédlı 
 
Március 15.:       A csoportok külön ünnepelnek. 
                            Felelıs : a csoportban dolgozó óvónık. 
 
Húsvétvárás:       Készülıdés az ünnepre 
                            Felelıs: minden óvónı 
 
Anyák napja:       A két csoport külön ünnepel, de egy napon. 
                             2015.05.04................................................  
 
Gyermeknap: 2015.05..15     szülıkkel közösen rendezzük 
                              Felelıs: minden óvodai dolgozó, és a Szülık közössége 
                              ................................................. 
 
Évzáró: 2015. 05.30... 
 Felelıs : óvodavezetı és minden óvodai dolgozó. 
                               
Elsı osztályosok beíratása: az iskolával történt idıpont egyeztetése után.                               
 
9. Munkarend, munkaidı beosztás 
A pedagógusok munkaidejének beosztását a 2011. évi CXC. törvény 62.§ - a 
határozza meg: 
(5) A nevelési-oktatási intézményekben pedagógus-munkakörökben dolgozó 
pedagógus heti teljes munkaidejének nyolcvan százalékát (a továbbiakban: 
kötött munkaidı) az intézményvezetı által - az e törvény keretei között - 
meghatározott feladatok ellátásával köteles tölteni, a munkaidı fennmaradó 



részében a munkaideje beosztását vagy felhasználását maga jogosult 
meghatározni. (32 óra) 
(6) A teljes munkaidı ötvenöt-hatvanöt százalékában (a továbbiakban: 
neveléssel-oktatással lekötött munkaidı) tanórai és egyéb foglalkozások 
megtartása rendelhetı el. A kötött munkaidı fennmaradó részében a pedagógus 
a nevelés-oktatást elıkészítı, nevelés-oktatással összefüggı egyéb feladatokat, 
tanulói felügyeletet, továbbá eseti helyettesítést lát el.  
(7) Az intézményvezetı a kötött munkaidıben ellátandó feladatok elosztásánál 
biztosítja az arányos és egyenletes feladatelosztást a nevelıtestület tagjai között.  
8) Az óvodapedagógusnak a kötött munkaidejét a gyermekekkel való közvetlen, 
a teljes óvodai életet magában foglaló foglalkozásra kell fordítania, a munkaidı 
fennmaradó részében, legfeljebb heti négy órában a nevelést elıkészítı, azzal 
összefüggı egyéb pedagógiai feladatok, a nevelıtestület munkájában való 
részvétel, gyakornok szakmai segítése, továbbá eseti helyettesítés rendelhetı el 
az óvodapedagógus számára. 
 
Heti munkarend                                                 Kötelezı óraszám 
Jogcím                       
Óvodavezetı                                                                10 óra 
Óvodavezetı helyettes                                                 24 óra 
Óvodapedagógus                                                          32 óra 
Dajka                                                                            40 óra 
                                                     
 
 
Munkaid ı beosztás: 
Minden dolgozó kötelezı munkaideje 40 óra 
Az óvodapedagógusok hetenkénti váltással délelıttös illetve délutános 
beosztással. 
Kötelezı óraszám: 32 óra. 
 
Dajkák hetenkénti váltással délelıttös illetve délutános munkabeosztással. 
Kötelezı óraszám: 40 óra 
Feladatmegosztás: Nagy Józsefné óvodavezetı 
                               Kotroczó Béláné óvodavezetı helyettes  
A vezetık benntartózkodásának rendje:  
Az óvoda zavartalan mőködése érdekében biztosítani kell a vezetıi feladatok 
ellátását az idıszak alatt, amelyben a gyermekek az intézményben tartózkodnak, 
ezért a nevelési – oktatási intézmény vezetıje és helyettese közül egyiküknek az 
intézményben kell tartózkodni. Ennek megfelelıen munkabeosztásuk heti 
váltásban történik. 
 
 



Az óvodában dolgozók munkarendje 
Az óvodapedagógusok és a nevelımunkát közvetlenül segítık heti váltásban 
dolgoznak.  
 
Az óvodapedagógusok fogadóórái: 
Minden nap 13 órától. 
 
 
 
 
Lıkösháza, 2014. szeptember 03.                                    Nagy Józsefné 
                                                                                           óvodavezetı        
 


