
A 2014/2015. TANÉV ELŐKÉSZÍTÉSE 

 

Várható létszámadatok: 

 

a.) Tanulói-és csoportlétszámok: 

 

1. osztály:     17 fő                                         5. osztály:  20 fő 

2. a. osztály:  17fő                                         6. osztály:  24 fő 

2. b. osztály:  16 fő                                        7. osztály:  14 fő 

3. osztály:      21 fő                                        8. osztály:  15 fő 

4. osztály:      23 fő                                          

 

Tanulólétszám összesen: 167 fő, ami a tavalyi tanév eleji létszámhoz képest (165 fő) 2 fővel 

emelkedett. 

 

Iskolaotthonos tanulócsoport:  5           1-4. osztályban 

Napközis csoport:                    1            5-6. osztályban 

Tanulószobai csoport:              1            7-8. osztályban 

 

A napközi és a tanulószoba létszáma az első tanítási napon a beiratkozások után alakul ki. Az 

utóbbi évek statisztikája szerint a napközis csoport létszáma magasabb a tanulószobáénál. 

A tavalyi 5. osztály napközis csoportlétszámából kiindulva az új tanévben az új 5. osztállyal 

együtt különösen magas létszám várható.  

 

Minden tanulónk számára kötelező a 16 óráig való iskolában tartózkodás. Ez alól 

intézményvezetői engedéllyel mentességet kaphat az a tanuló, akinek szülei ezt írásban, 

indoklással kérik. 

 

Bejáró tanulóink létszáma 56 fő (54 somogyszentpáli, 1 balatonújlaki, 1 sávolyi tanuló) 

Hátrányos helyzetű tanulóink száma 76, ebből 48 halmozottan hátrányos helyzetű. 

BTM-es tanulók száma: 47 fő 

SNI-s tanulók száma: 6 fő 

 

A művészeti oktatás várható csoportszámai: 

 

Néptánc tanszak:                5 (94 fő) 

Képzőművészet tanszak:    5 (50 fő) 

 

A tanszakok működése előképzőn és az alapfok hat évfolyamán a gazdaságosság  érdekében 

csoportösszevonásokkal történik, minden tanuló az évfolyamának megfelelő, a helyi 

tantervben meghatározott óraszám szerinti képzésben részesül. 

A művészeti oktatásra történő beíratások júniusban megtörténtek, néhány somogyszentpáli 

tanuló mulasztotta el, amit a tanév első napján fognak pótolni.  

 

 

b.) Alkalmazotti létszámok: 

 

Fő állású pedagógus:               18 fő 

Pedagógiai munkát segítő:      1 fő (iskolatitkár) 

Technikai dolgozó:                  5 fő ( karbantartó, takarító személyzet) 



A technikai személyzet munkájának ellátásához a tankerület és a Munkaügyi Központ 

együttműködéséből adódóan október végéig 1 fő kisegítő közfoglalkoztatott munkaerőt kap. 

 

A 2. évfolyamon működő párhuzamos osztályban 2 fő tanító határozott idejű státuszban 

dolgozik 

Az alacsony óraszámú tantárgyak esetében a felső tagozaton státuszt létesíteni gazdaságtalan 

lenne, és szakmailag nem tudnánk a megfelelő óraszámokkal lefedni. 

Tankerületi áttanítással oldódik meg a kémia, az ének, a néptánc és a választható 2. idegen 

nyelv, az angol tanítása. 

 

A rendszergazdát az informatikai eszközök karbantartásához ugyancsak a tankerület biztosítja 

a hét kijelölt napján, illetve szükség szerint. 

 

A Somogy Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Marcali Tagintézménye iskolapszichológust, 

logopédust és gyógy testnevelőt bocsát intézményünk rendelkezésére, valamint a 7. 

osztályban lefolytatja a pályaorientációs vizsgálatot 

 

A hátrányos és a halmozottan hátrányos helyzetű, valamint a viselkedészavarral küzdő 

tanulók problémáit az osztályfőnökökkel közösen ifjúságvédelmi feladatok ellátásával 

megbízott kolléga végzi, 32 órás időkerete terhére. 

 

A tantárgyfelosztás elkészítésénél a teljes szakmai lefedettségre törekszünk, biztosítjuk a 

felzárkóztató, a tehetséggondozó valamint a kompetenciamérésre felkészítő órákat, ügyelünk 

a pedagógusok egyenlő leterhelésére. 

 

A Köznevelési Törvény értelmében, ebben a tanévben újabb két évfolyamon indul a heti 5 

órás testnevelés. A testnevelés órák a délutáni sportfoglalkozásokkal együtt tornatermünk 

teljes napi kapacitását igénybe veszik. Amennyiben nem folytatódik az úszásoktatás, 

szükségszerű lesz a kisebb létszámú osztályok testnevelés órán történő összevonása. 

 

Júniusban, a tanév befejeztével megkezdődtek a munkálatok az iskola épületében.  

4 alsós tanteremben megtörtént a parketta felújítása, minden tanteremben és 

mellékhelyiségben a tisztító meszelés, az igazgatói iroda évente leomló lábazatának 

lambériázása. A költségeket Kéthely Község Önkormányzata finanszírozta, a 2014. évi 

költségvetésbe betervezettek szerint. 

Történelem termünkbe július folyamán új bútorzat került, amit IPR pályázati forrásból 

vásároltunk. 

Augusztus közepére befejeződött az iskola épületének nagytakarítása. 

A nyár folyamán ismételten megszervezésre került az erdei tábor, amin 21 tanuló vett részt. 

Országos bajnok fiú atlétika csapatunk zánkai jutalomtáborozáson vehetett részt. 

 

A jövőre nézve aggasztó problémát jelent az épület egyre gyakoribb beázása. A tetőszerkezet 

kijavítása végett kérem, mint Kéthely Község Önkormányzatának, mint a tankerületnek a 

segítségét. 

 

A fent felsoroltak figyelembe vételével biztosítottnak látom a feltételeket az új tanév 

szeptember 1-jei elkezdéséhez. 

 

Kéthely, 2014. augusztus 19. 

Sümegi Tamásné mb.int.vez. 


