
BESZÁMOLÓ A 2016/2017. TANÉV ELŐKÉSZÍTÉSÉRŐL 

A fenntartóval kapcsolatos változások: 2016. július 1-jétől a tankerületek működése 
átalakult. Az intézményünket irányító tankerület Siófok-Tab-Fonyód-Marcali összevonással 
működik tovább, Siófok központtal. Az régi központ, Marcali, engedélyt kapott egy olyan 
helyi iroda működtetésére, amely megkönnyíti a gazdasági és a tanügyi jellegű feladatok 
lebonyolítását, mintegy, összekötő szerepet végez a siófoki központtal.  

Várható létszámadatok: 

a.) Tanulói-és csoportlétszámok: 

1. osztály:      21 fő 5. osztály:  23 fő
2. osztály:      22 fő 6. osztály:  22 fő
3. osztály:      15 fő 7. osztály:  20 fő
4. a. osztály:  17 fő 8. osztály:  22 fő
4. b. osztály:  17 fő 

Tanulólétszám összesen: 179 fő, ami a tavalyi, tanév eleji létszámhoz képest (172 fő) 9 fővel 
emelkedett. 

Iskolaotthonos tanulócsoport:  5  1-4. évfolyamon 
Napközis csoport:  3 (?)      5-8. évfolyamon 

 A napközi létszáma az első tanítási napon alakul ki. Az előző tanév végén történt előzetes 
felmérések szerint magas létszám várható a napközit igénylők között. Ezt alapul véve 
csoportbontási engedélyt kértem a fenntartótól, hiszen a tavalyi tapasztalatok alapján 30-33 
fős napközis csoportokkal nem lehet hatékony, minőségi munkát végezni, sőt, már a tanulók 
tanteremben történő elhelyezése is probléma. A fenntartó elfogadta indokaimat, és hozzájárult 
a csoportbontáshoz, amit már az előzetes tantárgyfelosztás elkészítésénél is figyelembe 
vettem. Egészen augusztus 12-ig úgy volt, hogy határozott idejű munkaszerződéssel vehetünk 
fel pedagógust a 3. csoport vezetésére. Az új központ azonban ezt nem engedélyezi, mivel 
státuszunk nincs, és a tankerület többi intézménye terhére sem megoldható, hiszen mindenki 
hasonló problémákkal küszködik. A bontás csak úgy tudna működni, ha a jelenlegi pedagógus 
állománnyal az órák elosztódnának, és a 26 órás időkereten felüli órákat túlóraként kifizetik. 
Ez megoldható lenne akkor, ha a tantárgyfelosztás szerint a pedagógusok 22 órával lennének 
kiterhelve. A probléma az, hogy a legkevesebb óraszám 24, a kollégák zömének 25-26 órája 
van. A fennmaradó 22 órát (1 státusz!) kellene elosztani az amúgy is túlterhelt pedagógusok 
között. Ezek függvényében a napközi szervezését újra kell terveznünk. 

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, és a tanuló felügyeletét vállalják. 

Bejáró tanulóink létszáma 70 fő (68 somogyszentpáli, 2 balatonújlaki tanuló) 
Hátrányos helyzetű tanulóink száma 61 fő, ebből 36 fő halmozottan hátrányos helyzetű. (Ezek 
az adatok a tanév elején változhatnak, hiszen a határozatok frissítésére folyamatosan kerül 
sor.) 
Beilleszkedési, tanulási és magatartászavarral küzdő (BTM) tanulóink száma: 52 fő 
Sajátos nevelési igényű (SNI) tanulóink száma: 8 fő 



A művészeti oktatás várható csoportszámai: 
 
Néptánc tanszak:                6 (100 fő) 
Képzőművészet tanszak:    3 (54 fő) 
 
A tanszakok működése előképzőn és az alapfok hat évfolyamán a költséghatékonyság 
érdekében csoportösszevonásokkal történik, minden tanuló az évfolyamának megfelelő, a 
helyi tantervben meghatározott óraszám szerinti képzésben részesül. 
A művészeti oktatásra történő beíratások júniusban megtörténtek, az adatok a tapasztalatok 
szerint csak kevésbé változhatnak. 
 
b.) Alkalmazotti létszámok: 
 
Fő állású pedagógus:               19 fő (17 fő határozatlan, 2 fő határozott idejű státusszal) 
Pedagógiai munkát segítő:      1 fő (iskolatitkár) 
Technikai dolgozó:                  5 fő (1 fő karbantartó, 4 fő takarító személyzet, közülük 2 fő     
                                                          csökkentett munkaképességű) 
A technikai személyzet munkájának ellátásához a tankerület és a Munkaügyi Központ 
együttműködéséből adódóan várhatón szeptember hónapban 2 fő kisegítő közfoglalkoztatott 
munkaerőt kapunk. 
 
A tantestületet érintve kisebb személyi változások várhatóak. Dóber-Horváth Anikó 
kolléganőnk tankerületi áthelyezéssel, a lakóhelyéhez közeli nagykanizsai tankerületben 
folytatja munkáját. Számára a Felsőpáhokra való mindennapos oda-vissza út, ami 60 km, egy 
iskolás és egy óvodás kisgyermek mellett problémát okozott. Személyét a 2. osztályban 1 
évre, határozott idejű szerződéssel alkalmazott tanítóval pótoljuk. 
Ugyancsak tankerületi áthelyezéssel iskolánk pedagógusainak sorát fogja gyarapítani 
Sinkovics Zoltán kollégánk, aki eddig áttanítással látta el a néptánc tanítását. Így a művészeti 
iskola személyi feltételei 100%-ban teljesülnek. 
 
Az alacsony óraszámú tantárgyak esetében a felső tagozaton státuszt létesíteni gazdaságtalan 
lenne, és szakmailag nem tudnánk a megfelelő óraszámokkal lefedni. 
Tankerületi áttanítással oldódik meg az ének, az informatika, és a választható 2. idegen nyelv, 
az angol tanítása. A kémia tanítását szakos, óraadó tanár fogja végezni. 
 
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 testnevelőt bocsát intézményünk rendelkezésére, elvégzi a szükséges 
felülvizsgálatokat. 
 
A hátrányos és a halmozottan hátrányos helyzetű, valamint a viselkedészavarral küzdő 
tanulók problémáit az osztályfőnökökkel közösen Hosszúné Tóth Rita és Bojtor Lászlóné 
végzik, akik példa értékűen működtek együtt eddig is intézményünkkel. 
  
A tantárgyfelosztás elkészítésénél a teljes szakmai lefedettségre törekszünk, biztosítjuk a 
felzárkóztató, a tehetséggondozó valamint a kompetenciamérésre felkészítő órákat, ügyelünk 
a pedagógusok egyenlő leterhelésére. 
 



Augusztus 18-án érkeznek intézményünkbe az új tankönyvek, reméljük, hogy csak kisebb 
hiányosságokkal.  
 
A Köznevelési Törvény értelmében, ebben a tanévben már minden osztály a Kerettanterv 
szerint halad, ami újabb óraszám növekedést idéz elő. A heti 5 órás testnevelés a délutáni 
sportfoglalkozásokkal együtt tornatermünk teljes napi kapacitását igénybe veszi. Valószínűleg 
szükség lesz a kisebb létszámú osztályok tanórai összevonására, főként, ha nem folytatódna 
az úszásoktatás. 
 
Augusztus végére befejeződik az iskola épületének felújítása, nagytakarítása. Az idei nyáron 
sok munka elkészült, ami hozzájárul ahhoz, hogy tanulóink biztonságos, kényelmes, 
esztétikus környezetben kezdjék az új tanévet. 
Kéthely Község Önkormányzatának Képviselő Testülete költségvetéséből finanszírozta a 
hosszú ideje beázott tető megjavítását, a folyosók és a lépcsők új járólappal történő 
burkolását, három tantermünk parkettájának a felújítását, a tisztasági festés elvégzéséhez 
szakembert biztosított. Köszönjük a segítséget, támogatást! 
Iskolánk Szülői Szervezete egész éves, aktív munkájának zárásaként, a nyár folyamán is 
dolgozott. A folyosók szekrényeit felújították, csinosították, a lépcsőkorlátokat újrafestették. 
Köszönjük a segítségüket! 
A fenntartó felé tervezetet és kötelezettségvállalást nyújtottunk be az alsós tantermek 
lábazatának lambériával történő burkolására, és a tornaterem feletti folyosó két tantermének 
PVC aljzatburkolattal való ellátására, mivel az ott lévő parketta csúnya, kopott, 
balesetveszélyes. Mindkét kötelezettségvállalásunkat jóváhagyták, a beszerzés megtörtént. A 
munkálatok az őszi szünetben fognak elkészülni. 
 
Az előző tanév 1. félévében intézményünk pályázatot nyújtott be az EFOP Tanoda 
Programban való részvételre, ami a hátrányos helyzetű, tanulási nehézségekkel küzdő 
tanulókkal való hatékonyabb foglalkozásra adna lehetőséget, intézményi kereteken belül. Az 
információk szerint a pályázatok elbírálása megtörtént, az eredmény kiközlésére augusztus 
végén kerül sor. Az esetleges nyertes pályázat nagymértékben megkönnyítené a napközi 
szervezésével kapcsolatos problémánkat. 
 
A fent felsoroltak figyelembe vételével biztosítottnak látom a feltételeket az új tanév 
elkezdéséhez. 
 
Kérem a Tisztelt Polgármester Urat, és a Tisztelt Képviselő Testületet tanév eleji beszámolóm 
elfogadására! 
 
 
Kéthely, 2016. augusztus 15. 
 
 
Sümegi Tamásné  
intézményvezető 
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Kéthely Község Képviselőtestületének a Kéthelyi Intézményfenntartó 
Társulás fenntartásában működő Kéthelyi Napköziotthonos Óvoda  
2016 - 2017 tanévben induló csoportok számáról, gyermek és felnőtt 
létszámokról, tervekről. 

Tisztelt Képviselőtestület! 

Az óvodánkban a  felvehető maximális gyermeklétszámot, 2009. augusztusban, az Alapító 
okiratban, a 75 főről, 90 főre módosította a Testület. 

2015 – 2016-os nevelési évben a gyermekek létszáma 
Kiscsoport            Középső csoport      Nagycsoport  
 30fő                       25fő                        20fő 

Összesen:  75fő 

Fejkvótás gyermekek létszáma: 67fő volt. 

2016-2017-es nevelési évben tervezett létszámok a beiratások alapján: 
 Kiscsoport            Középső csoport      Nagycsoport 
 28ő                       26fő                         23fő 

Összesen: 77fő 



Fejkvótás gyermekek létszáma előreláthatólag, 73fő lesz. 
Iskolába beiratkozott gyermekek létszáma:17fő 
Óvodába beiratkozott gyermekek száma: 21fő 
Elköltözés miatt távozó gyermekek létszáma: 2fő 
Az idei nevelési évet három osztott csoporttal: Kiscsoport, Kis-középső csoport és 
Nagycsoporttal indítjuk. 
A csoportokhoz és a gyermeklétszámhoz a személyi és tárgyi feltételek megfelelőek. 
 
Személyi feltételek: 
 
7 óvodapedagógus, 3 dajka, 1 pedagógiai asszisztens, 1 takarító. Az óvodapedagógusok közül 
ketten fizetés nélküli szabadságon vannak, GYED igénybevételével. Őket, gyakorlott 
szakképzett munkatársakkal helyettesítjük. 
Óvodapedagógusok közül jelenleg 5fő Pedagógus I. 1fő Pedagógus II, és 1fő 
Mesterpedagógus besorolású.   
Egy óvodapedagógus kérte a 2017-es minősítését. A törvényi előírásoknak megfelelt, a 
minősítési tervbe bekerült, ha sikeresen minősül, akkor 2018. januártól, ő is Pedagógus II. 
fokozatba kerül. 
Minden dolgozó heti munkaideje 40 óra 
 
Óvodapedagógusok heti kötött munkaideje: 32 óra 
Gyakornok óvodapedagógus heti kötött munkaideje: 26 óra. (Jelenleg nincs ilyen besorolású.) 
. 
Óvodavezető kötött munkaideje: 10 óra 
Óvodavezető helyettes kötött munkaideje: 24 óra 
Óvodavezető munkavégzés alóli mentesítő napja: Csütörtök ( Szakértői, tanfelügyeleti nap) 
 
Tárgyi feltételek: 
 
Csoportszobák eddig is családiasak, barátságosak és esztétikusak voltak, a csoportban 
dolgozók egyéni arculatát tükrözték. A nyári szünetben festésre kerültek, augusztus végén, az 
óvodapedagógusok, a dajkákkal, a csoportcserét követően ismét átrendezik őket, kuckókat, 
játszósarkokat, saját arculatot alakítanak ki. 
A bútorok karbantartására asztalos szakembert munkája folyamatban. 
Az udvari kiskert cseréje megtörtént, az udvari két asztalt és padok helyett is új került 
megvételre, mindezek a Szülői Szervezet anyagi segítségével.  
A tornaterem meszelése megtörtént. A meszelést, festést, mázolást GAMESZ segítséggel 
sikerült megoldani, ezáltal a kiadásokat jelentősen csökkentve.  
A nevelőmunkát segítő eszközök ellátottsága megfelelő számban áll a pedagógusok 
rendelkezésére óvodában. Sok képességfejlesztést elősegítő eszközzel rendelkezünk. Torna 
felszereltségünk a Bozsik programban való részvételnek köszönhetően folyamatosan bővül. 
Új játék, eszköz vásárlása előtt, mindig szempont, mely terület fejlesztésére van szükség.   
 



Szakkönyvtárunkat évente 5-6 könyvvel fejlesztjük, folyóiratot kevesebbet rendelünk, inkább 
szakmai kiadványokat helyette. Az internetről sokkal több anyagokat töltünk le, nagy 
örömömre, egyre több kolléganő használja. 
Udvari játékaink folyamatos felújításra, cserére szorulnak, többet el is kellett bontani közülük. 
Az iskola felöli kerítés cseréje, és javítása megtörtént, folyamatosan szükséges ellenőrizni az 
állapotát, ha szükséges javítani. Az új fociháló sokat segít a kerítés épségének megóvásában, 
hisz közte már nem lehet eljárni. 
Az Ifjúság utcai kerítés festésének előkészületei folyamatosak, festése a szülőkkel, óvodát 
támogatókkal került megszervezésben. 
Az idei nevelési évben is megvalósultak a már hagyománnyá vált tehetséggondozó 
foglalkozások, óvodapedagógusok vezetésével, ezt továbbra is folytatni szeretnénk. 
 

• népzene-néptánc  

• ovi- aerobik  
• kézműves foglalkozás  

 
A gyerekek körében népszerűek, az óvodapedagógusok a délutáni rendes munkaidejükben 
tartják. A bemutatók, fellépések, kiállítások sokszínűsége az alapos, szakszerű munkát 
igazolja. 

A fejlesztő foglalkozásokat szükség szerint beépítjük az óvodai élet megszervezésének elvei 
közé, egyéni fejlesztéseket az óvodapedagógusok tartanak, erről folyamatos terveket 
készítenek. Továbbra is kértük a Logopédus, Gyógy testnevelő óvodában történő kijárását 
Marcaliból, a Szakértői vélemények szerinti fejlesztés megvalósítására. 

Továbbra is célunk befogadó óvodai légkörben biztosítani a gyermek életkori 
sajátosságainak és eltérő fejlődési ütemének megfelelő fejlődését, melyben a gyermeket 
megbecsülés, bizalom, szeretető környezet veszi körül.  

A jó kapcsolat kialakítására, fenntartására folyamatosan törekszünk a szülőkkel, szülői 
szervezet képviselőivel és partnereinkkel, a közös célunk minél eredményesebb 
megvalósulása érdekében.  

 

A 2016-2017-es nevelési évet megfelelő személyi, és tárgyi feltételekkel indítjuk.  

Nevelési évzáró és évnyitó testületi értekezletünk 2015.08.29-én tartjuk az óvodában. 

 

Köszönöm a Képviselőtestületnek a 2015 - 2016-ban Óvodánknak és Szülői Szervezetének 
nyújtott támogatását, kérem a következő nevelési évben is segítő együttműködésüket! 
 
 
                                                                     Tisztelettel: Magyar Tiborné  Szűcs Judit sk.       
 Kéthely, 2016.08.18.                                                                    óvodavezető                                                              


