
 
 
 
 

4. számú elıterjesztés 

 
 

Tájékoztató  
Kéthely Község Önkormányzat Képviselı-testületének 2015. augusztus 27. ülésre 

 a Kéthelyi Széchenyi István Általános Iskola és Alapfokú Mővészeti Iskola Intézményi 
Tanácsának Mőködésérıl 

 
A nemzeti köznevelésrıl szóló 2011.évi CXC. törvény 73. § (3)-(4) bekezdése alapján az 
iskolában a helyi közösségek érdekeinek képviseletére intézményi tanácsot kellett létrehozni. 

Az intézményi tanács jogi személy, amely hatósági nyilvántartásba vétellel jött létre, ügyrend 
alapján mőködik. 

Az intézményi tanács feladatait a nevelési-oktatási intézmények mőködésérıl és a köznevelési 
intézmények névhasználatáról szóló 20/2012.(VIII. 31.) EMMI rendelet 221.§-a tartalmazza. 
 
Az intézményi tanács összetételét az Nkt.73. § (4) bekezdés határozza meg, mely alapján a 
delegálásra jogosultak:  

− nevelıtestület 2 fı 
− iskolai szülıi szervezet 2 fı 
− iskola székhelye szerinti települési önkormányzat 2 fı. 

Iskolánk intézményi tanácsának alakuló ülése 2013. november 5-én volt.  
Az ülés döntése alapján a tanács tagjai:  

−   Tanai Anikó és Mika Szabolcs a szülıi szervezet, 
− Posza Istvánné és Németh István a nevelıtestület, 
− Havanecz Imre  Németh Lajos a helyi képviselıtestület részérıl. 

Elnökké Német Lajos választották. 

A 2014-es önkormányzati választások után Havanecz Imre helyére Hosszúné Tóth Rita került. 
Németh István halála után, jelenleg az egyik nevelıtestületi hely betöltetlen. 

Eddigi üléseinkrıl: 
2014. február: 
Elfogadtuk az intézményi tanács ügyrendjét, javaslatokat tettünk az iskolai alapítvány 
helyzetének javítására, anyagi forrásainak bıvítésére. Kértük az iskola régi tárgyi és 
mővészeti eszközeinek megırzését és lehetıség szerint láthatóvá tételét. 

2014. május: 
Véleményeztük az iskolavezetıi pályázatokat. A tanács 5 szavazattal Sümegi Tamásné 
pályázatát támogatta, 1 szavazatot kapott Bencze Beáta. Írásos véleményünket eljutattuk a 
döntéshozókhoz. 

2014. szeptember: 
Véleményeztük az iskola éves munkatervét. Javaslatokat tettünk az iskolaépület állagának 
javítására. Többen kifogásoltuk a fenntartó nehézkes és szervezetlen irányító, 
szervezımunkáját, az önkormányzat hanyagságát az épület állagával kapcsolatban. Javasoltuk 
a hit és erkölcstan oktatási feltételeinek szerepeltetését a munkatervben. 

Kéthelyi Széchenyi István Általános Iskola és 
Alapfokú Mővészeti Iskola Intézményi 
Tanácsa 
8713 Kéthely, Magyari u. 30. 
   

 



 
 
 
 
2015. május: 
Véleményeztük az intézményvezetıi pályázatot. Egyhangúan támogattuk Sümegi Tamás 
Zoltánné pályázatát. Döntésünket írásban részleteztük, kiemelve a több éve tartó 
ideiglenesség megszüntetésének fontosságát. 
 
Következı ülésünket ez év szeptember elején tartjuk. Kérjük az iskola vezetését, hogy 
gondoskodjon a tanácsban megüresedett hely betöltésérıl. 
 
 
Kéthely, 2015. augusztus 24.  
 

                                                               Németh Lajos 
                                                              elnök 

 

 

 

 
 

 

 

  

 

 
 



BESZÁMOLÓ A 2015/2016. TANÉV ELİKÉSZÍTÉSÉRİL 
 
Várható létszámadatok: 
 
a.) Tanulói-és csoportlétszámok: 
 
1. osztály:      23 fı                                         5. osztály:  22 fı 
2. osztály:      16 fı                                         6. osztály:  21 fı 
3.a. osztály:   17 fı                                         7. osztály:  22 fı 
3.b. osztály:   16 fı                                         8. osztály:  14 fı 
4. osztály:      21 fı                                          
 
Tanulólétszám összesen: 172 fı, ami a tavalyi, tanév eleji létszámhoz képest (165 fı) 7 fıvel 
emelkedett. 
 
Iskolaotthonos tanulócsoport:  5           1-4. évfolyamon 
Napközis csoport:                    1            5-6. évfolyamon 
                                                 1            7-8. évfolyamon 
 
A napközi létszáma az elsı tanítási napon, a beiratkozások után alakul ki. A tavalyi év 
statisztikája szerint a csoportok létszáma minimum 25 fıvel várható. 
 
Minden tanulónk számára kötelezı a 16 óráig való iskolában tartózkodás. Ez alól 
intézményvezetıi engedéllyel mentességet kaphat az a tanuló, akinek szülei ezt írásban, 
indoklással kérik, és a tanuló felügyeletét vállalják. 
 
Bejáró tanulóink létszáma 64 fı (62 somogyszentpáli, 1 balatonújlaki, 1 sávolyi tanuló) 
Hátrányos helyzető tanulóink száma 63 fı, ebbıl 31 fı halmozottan hátrányos helyzető. 
Beilleszkedési, tanulási és magatartászavarral küzdı (BTM) tanulóink száma: 51 fı 
Sajátos nevelési igényő (SNI) tanulóink száma: 9 fı 
 
A mővészeti oktatás várható csoportszámai: 
 
Néptánc tanszak:                6 (98 fı) 
Képzımővészet tanszak:    4 (53 fı) 
 
A tanszakok mőködése elıképzın és az alapfok hat évfolyamán a költséghatékonyság 
érdekében csoportösszevonásokkal történik, minden tanuló az évfolyamának megfelelı, a 
helyi tantervben meghatározott óraszám szerinti képzésben részesül. 
A mővészeti oktatásra történı beíratások júniusban megtörténtek, néhány somogyszentpáli 
tanuló mulasztotta el, amit a tanév elsı napján fognak pótolni.  
 
 
 
b.) Alkalmazotti létszámok: 
 
Fı állású pedagógus:               18 fı (15 fı határozatlan, 3 fı határozott idejő státusszal) 
Pedagógiai munkát segítı:      1 fı (iskolatitkár) 
Technikai dolgozó:                  5 fı (1 fı karbantartó, 4 fı takarító személyzet, közülük 2 fı     
                                                          csökkentett munkaképességő) 



A technikai személyzet munkájának ellátásához a Tankerület és a Munkaügyi Központ 
együttmőködésébıl adódóan október végéig 1 fı kisegítı közfoglalkoztatott munkaerıt 
kapott. 
 
Az elızı tanév folyamán 1 kolléganınk, Posza Istvánné, tanítói státusszal nyugállományba 
vonult, november végéig felmentési idejét tölti. Helyét ekkor szeretnénk betölteni Nemes 
Béláné kolléganı jelenleg határozott idejő státuszával. 
A tanév végén, sajnálatos módon elvesztettük Németh István kollégánkat. Helyére Toplak 
Mónika tanítónı került kinevezésre. 
 
Az alacsony óraszámú tantárgyak esetében a felsı tagozaton státuszt létesíteni gazdaságtalan 
lenne, és szakmailag nem tudnánk a megfelelı óraszámokkal lefedni. 
Tankerületi áttanítással oldódik meg a kémia, az ének, az informatika, a néptánc és a 
választható 2. idegen nyelv, az angol tanítása. 
 
A rendszergazdát az informatikai eszközök és a hálózat karbantartásához ugyancsak a 
tankerület biztosítja a hét kijelölt napján, illetve szükség szerint. 
 
A Somogy Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Marcali Tagintézménye iskolapszichológust, 
logopédust és gyógy testnevelıt bocsát intézményünk rendelkezésére, elvégzi a szükséges 
felülvizsgálatokat, valamint a 7. osztályban lefolytatja a pályaorientációs vizsgálatot 
 
A hátrányos és a halmozottan hátrányos helyzető, valamint a viselkedészavarral küzdı 
tanulók problémáit az osztályfınökökkel közösen községünk családgondozója, Bojtor 
Lászlóné végzi, aki példaértékően mőködik együtt intézményünkkel. 
 
A tantárgyfelosztás elkészítésénél a teljes szakmai lefedettségre törekszünk, biztosítjuk a 
felzárkóztató, a tehetséggondozó valamint a kompetenciamérésre felkészítı órákat, ügyelünk 
a pedagógusok egyenlı leterhelésére. 
 
Augusztus 13-án megérkeztek intézményünkbe az új tankönyvek, kisebb hiányosságokkal, 
különösen a 3. évfolyamon. Reméljük, hogy a hiányok pótlása a tanórák zavartalan rendjének 
biztosítása érdekében mihamarabb megtörténik. 
 
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, 
szükségszerő lesz a kisebb létszámú osztályok testnevelés órán történı összevonása. 
 
Augusztus közepére befejezıdött az iskola épületének nagytakarítása. 
A Tankerület felé benyújtott kötelezettség vállalás jóváhagyásával megvalósul az 
esztétikátlanná és balesetveszélyessé vált bejárati lépcsı felújítása. A munka kivitelezéséhez 
Kéthely Község Önkormányzatától kapunk segítséget. 
 
A TÁMOP 3.1.4.C-14 „Innovatív iskolák fejlesztése” c. pályázat keretében intézményünk 20 
millió Ft-ot nyert. A támogatás fı területei: az egészséges életmód, a kulturális nevelés, a 
táboroztatás, a mővészeti nevelés, valamint tárgyi eszközök beszerzése (számítógépek, 
néptáncos viseletek, irodaszerek), és pedagógus továbbképzések. A projekt elsı része július 
végéig valósult meg, amely közösségi-és sport rendezvényeket, pályaorientációs elıadást, 25 
tanuló részvételével nyári táborozást és pedagógusképzést foglalt magába. A második rész 



szeptember-októberben folytatódik. Ekkor újabb rendezvények, egészséghét és nyelvi témahét 
kerülnek megszervezésre. 
A jövıre nézve aggasztó problémát jelent az épület egyre gyakoribb beázása. A tetıszerkezet 
kijavítása végett kérem, mint Kéthely Község Önkormányzatának, mint a Marcali 
Tankerületnek a segítségét és támogatását. 
 
A fent felsoroltak figyelembe vételével biztosítottnak látom a feltételeket az új tanév 
elkezdéséhez. 
 
Kérem a Tisztelt Polgármester Urat, és a Tisztelt Képviselı Testületet tanév eleji beszámolóm 
elfogadására! 
 
 
Kéthely, 2015. augusztus 16. 
 
 
Sümegi Tamásné  
intézményvezetı 



Kéthelyi Napközi Otthonos Óvoda 
8713 Kéthely 
Ifjúság u. 27. 
 
 
 
 
 
Kéthely Község Önkormányzata  
 8713      Kéthely, Ady E. u. 1.  
 
 
 
 
 
Kéthely Község Képvisel ıtestületének a Kéthelyi Intézményfenntartó Társulás  
fenntartásában m őködı Kéthelyi Napköziotthonos Óvoda 2015 - 2016 tanévbe n 
induló csoportok számáról, gyermek és feln ıtt létszámokról, tervekr ıl. 
 
 
 
 
 
Tisztelt Képvisel ıtestület! 
 
Az óvodába felvehetı maximális gyermeklétszámot, 2009. augusztusban, az Alapító 
okiratban, a 75 fırıl, 90 fıre módosította a Testület. 
 
2014 – 2015-ös nevelési évben a gyermekek létszáma  
szeptemberben:              Kiscsoport            Középsı csoport      Nagycsoport   Össz: 

               24fı                       21fı                        27fı              72fı 
 

júniusban:                           27fı                       21fı                        27fı              75fı 
 
Fejkvótás gyermekek létszáma: 73f ı volt. 
 
 
2015-2016-os nevelési évben tervezett létszámok a b eiratások alapján:  
                                         Kiscsoport            Középsı csoport      Nagycsoport   Össz: 

               27ı                       26fı                        20fı              73fı 
 
Iskolába beiratkozott gyermekek létszáma:20fı 
Óvodába beiratkozott gyermekek száma: 22fı 
Elköltözés miatt távozó gyermekek létszáma: 4fı 



Az idei nevelési évet három osztott csoporttal: Kiscsoport, Középsı csoport és 
Nagycsoporttal indítjuk. 
A csoportokhoz és a gyermeklétszámhoz a személyi és tárgyi feltételek megfelelıek. 
 
Személyi feltételek: 
7 óvodapedagógus, 3 dajka, 1 pedagógiai asszisztens, 1 takarító. Az 
óvodapedagógusok közül ketten fizetés nélküli szabadságon vannak, GYED 
igénybevételével. İket, gyakorlott szakképzett munkatársakkal helyettesítjük. 
Óvodapedagógusok közül jelenleg két Gyakornok, négy Pedagógus I. és egy 
Mesterpedagógus besorolású.   
Egy óvodapedagógust saját kérésére, áprilisban minısítettek, az eljárást megfelelt 
eredménnyel zárta, ezért 2016 januártól Pedagógus II. fokozatba kerül. Egy 
gyakornok a nyár elején sikeres minısítı vizsgán esett át, İt januártól Pedagógus I. 
fokozatba kell sorolni. Egy gyakornok a minısítı vizsgájára készül. 
Minden dolgozó heti munkaideje 40 óra 
 
Óvodapedagógusok heti kötött munkaideje: 32 óra 
Nkt. 62.§ (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.  
 
Gyakornok óvodapedagógus heti kötött munkaideje:26 óra 
Nkt. 62.§ (11) A gyakornoknak a neveléssel-oktatással lekötött munkaideje a teljes munkaideje 
hatvanöt százaléka, azaz heti 26 óra lehet. 
. 
Óvodavezetı kötött munkaideje: 10óra 
Óvodavezetı helyettes kötött munkaideje: 24óra 
 
A fıiskolai végzettséggel rendelkezı óvodavezetık és helyetteseik számára 2013. szeptember 
1-jétıl érvényes kötelezı óraszámok az alábbiak: 
 

gyermeklétszám 49-ig 50-199 200-449 450 felett 
óvodavezetı 12 10 8 6 
óvodavezetı helyettes 26 24 22 20 

  
A köznevelési törvény 1. sz. mellékletének 4-7. sorainak elıírása alapján az óvodában 
kötelezıen alkalmazott óvodavezetı-helyettesek létszáma az alábbi: 
 

   50-ig 51-200 201-500 500 felett 
óvodavezetı-helyettesek száma 0 1 2 3 

 
A mesterpedagógus fokozatba kerülı óvodapedagógusokra vonatkozó szabályok: 
Korm. r. 4. §(5) Az a Mesterpedagógus fokozatba besorolt óvodapedagógus, aki az országos 
pedagógiai-szakmai ellenırzésben, a pedagógusok minısítı vizsgáján vagy minısítési 
eljárásában szakértıként vesz részt vagy szaktanácsadói feladatokat lát el, munkaidı-
kedvezményben részesül. 



Az (óvodapedagógus) neveléssel-oktatással lekötött munkaideje nem lehet több heti huszonöt 
óránál – továbbá hetenként legalább egy napra a munkahelyén történı munkavégzés alól 
mentesíteni kell, annak érdekében, hogy a szakértıi, szaktanácsadói feladatok ellátásában 
részt tudjon venni. 
 
Óvodavezetı munkavégzés alóli mentesítı napja: Csütörtök 
 
Tárgyi feltételek: 
 
Belsı helyiségeink eddig is családias, barátságos és esztétikusak voltak. 
 A dolgozók, szülık és az óvodába idegenként belépık véleménye szerint is. A 
nyáron, mint minden évben az idén is megtörténtek a csoportszobák tisztasági 
meszelési munkái. 
A mosdók, öltözık karbantartási javítási munkáit a karbantartó elvégezte. 

A bútorok karbantartását asztalos szakember látta el. 
Az udvari kiskert javítása folyamatban, cseréje indokolt. 
A nevelımunkát segítı eszközök ellátottsága megfelelı számban áll a pedagógusok 
rendelkezésére óvodában. Sok képességfejlesztést elısegítı eszközzel 
rendelkezünk. A logopédus a gyógypedagógus és a gyógy testnevelı is meg van 
elégedve óvodai munkájukhoz szükséges eszköz ellátással. Új játék, eszköz 
vásárlása elıtt, mindig szempont, mely terület fejlesztésére van szükség.  
Szakkönyvtárunkat, leginkább az elızı évek pályázati pénzébıl fejlesztettük, így 
mostanra sok új szakirodalom áll a pedagógusok, valamint az érdeklıdı szülık 
rendelkezésére. 
Udvari játékaink folyamatos felújításra, bıvítésre, cserére szorulnak, szülıi 
segítséggel ezt szeptemberben tervezzük 
Az idei nevelési évben is megvalósultak a már hagyománnyá vált tehetséggondozó 
foglalkozások, óvodapedagógusok vezetésével, ezt továbbra is folytatni szeretnénk. 

• népzene-néptánc  
• ovi- aerobik  
• kézmőves foglalkozás  

A fejlesztı foglalkozásokat szükség szerint beépítjük az óvodai élet 
megszervezésének elvei közé, egyéni fejlesztéseket az óvodapedagógusok 
tartanak, errıl folyamatos feljegyzéseket készítenek. 

Továbbra is szeretetteljes, befogadó óvodai légkörben biztosítjuk a gyermek 
életkori sajátosságainak és eltérı fejlıdési ütemének megfelelı fejlıdését, melyben 
a gyermeket megbecsülés, bizalom, szeretet övezi. 

A 2015-2016-os nevelési évet megfelelı személyi, és tárgyi feltételekkel indítjuk. 
Nevelési évzáró és évnyitó testületi értekezletünk 2015.08.28-án lesz az óvodában. 
 
 
                                                      Tisztelettel: Magyar Tiborné  Szőcs Judit sk.       
 Kéthely, 2015.08.18.                                                               óvodavezetı                                                              


