
A 2018/2019. TANÉV ELŐKÉSZÍTÉSE 

1. Személyi feltételek:

Engedélyezett álláshelyek száma: 24 fő 
Betöltött álláshelyek száma, ténylegesen foglalkoztatottak létszáma: 25 fő  
- 19 fő pedagógus, 1 fő iskolatitkár, 1 fő karbantartó, 4 fő takarítónő (2 fő takarítónő 
csökkentett munkaképességű dolgozó, 4 órában dolgoznak) 
Minden alkalmazottunk határozatlan idejű statussal rendelkezik. 
Óraadók száma: 2 fő – kémia tantárgy, informatika tantárgy 
Áttanítás: Kéthelyről Balatonkeresztúrra – rajz tantárgy 4 óra 
Szakos ellátottságunk várhatóan 90% feletti lesz. Köszönhető ez a két hiányszak (kémia, 
informatika) megbízási díjjal történő ellátásának. Az ének tantárgy tanítását kénytelenek 
vagyunk önerőből megoldani. 
A rendszergazdát az informatikai eszközök karbantartásához és működtetéséhez 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. 
A hátrányos és a halmozottan hátrányos helyzetű, valamint a viselkedészavarral küzdő 
tanulók problémáit az osztályfőnökökkel közösen településünk gyermekvédelmi szolgálata 
koordinálja. 

2. Tárgyi feltételek:

Az iskola épülete rendelkezik az oktatás-nevelés megvalósításához szükséges tantermekkel, 
tornateremmel, sportpályákkal, irodákkal, vizesblokkokkal. A tantermek megfelelően 
felszereltek. A bútorzat nagy része új. 
Szükség lenne az emeleti tantermek lábazatának lambériázására, hiszen a falak meglehetősen 
rosszak, így festésköltséget tudnánk spórolni. Erre irányuló igény bejelentésünket  a fenntartó 
fedezethiány miatt elutasította. 
Projektorjaink régiek, elavultak. A digitális kompetenciák erősítéséhez szükség lenne ezek 
cseréjére, bővítésére. 
Az iskola épületének fűtésrendszere régi, elavult. A földszinten és az 1. emeleten a 
konvektoros fűtés miatt sok energia pazarlódik el. A folyosókon, az aulában és a mosdókban 
semmiféle fűtés nincs, nagyon kellemetlen és barátságtalan hideg van télen. A szülők 
többször jelezték, hogy fáznak a gyerekek. Szükség lenne a fűtésrendszer sürgős 
korszerűsítésére. 
A probléma megoldására óriási lehetőséget jelent a Kéthely Község Önkormányzata által 
benyújtott és elnyert energetikai pályázat. A munkálatok előreláthatóan tavasszal kezdődnek. 

3. Várható tanuló, osztály-és csoportlétszámok:

1. osztály:  25 fő 5. osztály:     15 fő
6.a. osztály:  17 fő 

2. osztály:  20 fő 6.b. osztály:  18 fő 
3. osztály:  19 fő 7. osztály:     22 fő
4. osztály:  20 fő 8. osztály:     26 fő

Tanulólétszám összesen: 182 fő. 



Iskolaotthonos tanulócsoport:  4            1-4. évfolyamon: 84 fő 
Tanulószobai csoport:              3            5-7. évfolyamon: 22 fő 
                                                                6. évfolyamon: 25 fő 
                                                                8. évfolyamon: 14 fő 
 
A tanulószoba létszáma a májusi, előzetes nyilatkozatok alapján került meghatározásra. Az 
utóbbi évek statisztikája szerint ennél is magasabb létszámokra számíthatunk.  
Bejáró tanulók száma: 73 fő (69 fő somogyszentpáli, 4 fő körzeten kívüli tanuló) 
Hátrányos helyzetű tanulók száma: 51 fő, ebből 33 fő halmozottan hátrányos helyzetű. 
Sajátos nevelési igényű tanulók száma: 16 fő 
Beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézségekkel küzdő (BTMN) tanulók száma: 52 fő. 
 
A művészeti oktatás várható csoportszámai, létszámai: 
Néptánc tanszak:                7 csoport, 84 fő 
Képzőművészet tanszak:    4 csoport, 42 fő 
A tanszakok csoportjainak létszáma szintén a májusi igényfelmérések alapján alakult ki. A 
gazdaságosabb működés érdekében a képzőművészet tanszakon csoportösszevonásokat 
alkalmazunk. Minden tanuló természetesen az évfolyamának megfelelő, a helyi tantervben 
meghatározott óraszám szerinti képzésben részesül. 
 
4. Továbbképzéssel kapcsolatos adatok: 
 
Minden pedagógus eleget tett (ill. folyamatosan tesz eleget) a számára kötelező 7 éves 
továbbképzési ciklus teljesítésének. 
A tanévre vonatkozó beiskolázási tervünk 75%-ban megvalósult, sőt ezen felül néhány olyan 
kolléga is részt vett továbbképzésen, aki nem is szerepelt a tervben. Anyagi problémát ez nem 
jelentett, mivel a képzések költségmentesek voltak. 
 
5. Pályázat:  
 
Intézményünkben az előző tanév 2. félévében, 2018.02.1-jén elindult az EFOP 3.1.8. „Együtt 
testvérként” elnevezésű projekt, melynek keretében az érintett tanulóink több tantárgyi 
fejlesztéshez, idegen nyelvi fejlesztéshez, illetve a mindennapi élethez nélkülözhetetlen 
kompetenciáik fejlesztéséhez juthatnak. Tanulóink egy részének lehetősége nyílik betekinteni 
a számunkra kijelölt testvériskola életébe, programjaiba. Mind a résztvevő kollégák, mind a 
gyerekek lelkesen dolgoznak a pályázatban. 
A TÁMOP 3.1.4.C-14 „Innovatív iskolák fejlesztése” című pályázat nyomon követése folyik. 
Fonyód Város Önkormányzata intézményi Együttműködési megállapodást kötött iskolánkkal 
az EFOP 3.3.2-16 „Fonyód a fejlődés útján” – Interaktív foglalkozások a diákokért c. projekt 
megvalósítására. A pályázat keretében anyagi támogatást nyújtanak több programunk 
(egészségnap, nyelvi témahét, színházlátogatás, művészeti bemutató) lebonyolításához, illetve 
a programokhoz szükséges eszközök beszerzéséhez. A megvalósítás 2018. szeptember 1-jén 
indul. 
 
6. A tanév tervezése a készülő éves munkaterv szellemében: 
 
A tantárgyfelosztás elkészítésénél a teljes szakmai lefedettségre törekszünk. 
Minden pedagógus az oktató-nevelő munkájához szükséges tanmenetei, tervezetei, elemzései 
szerint végzi munkáját. A szakmai munkaközösségek éves munkatervet készítenek, amelyben 
kitűzik a feladataikat. Mindkét tagozaton aktívan működnek. 



Értekezleteinket munkatervünkben rögzítjük, havi rendszerességgel munkaértekezletet 
tartunk.  
Elvégezzük az országos méréseket, teljesítjük adatszolgáltatási kötelezettségeinket. (DIFER 
mérés, Országos kompetenciamérés, Idegen nyelvi mérés, NETFIT mérés). 
Az érdeklődő szülők számára a tanévben nyílt tanítási napot szervezünk, 
biztosítjuk számukra a szülői értekezleteket, fogadó órákat. 
Igény és szükség szerint családlátogatásokat szervezünk. 
Biztosítjuk tanulóink számára a felkészítést és a részvételt különböző tanulmányi-és 
sportversenyeken. 
A tanulási nehézségekkel küzdő tanulók számára korrepetálásokat, felzárkóztató- és fejlesztő 
foglalkozásokat szervezünk. 
A tehetséges, plusz ismeretek iránt fogékony tanulóink, a tantárgyfelosztás adta lehetőségek 
keretein belül, szakkörökön, sportköri foglalkozásokon vehetnek részt.  
Osztályszinten (illetve igény szerint) tanulmányi kirándulásokat szervezünk. 
Az integrációs felkészítésben részt vevő HHH-s tanulóink számára negyedéves értékelést 
készítünk, amelynek eredményét a szülőkkel megvitatjuk. 
Októberben egészségnapot, márciusban német nyelvi témahetet tervezünk, melyeknek 
anyagából az aulában kiállítást rendezünk. Májusban tavaszi túrát szervezünk a falu 
környezetében. 
A tanévben két alkalommal tervezünk papírgyűjtést, amelynek bevételét az osztályok igényük 
szerint használhatják fel. 
Megtartjuk hagyományos ünnepélyeinket, megemlékezéseinket, rendezvényeinket. 
Nyílt napra hívjuk a leendő elsős tanulókat és szüleiket, hogy mennél alaposabb információik 
legyenek az iskoláról. A szülők részére tájékoztató anyagot is készítünk. 
Május végén megrendezzük a művészeti iskola záróvizsgáját, színvonalas művészeti 
bemutató keretében.  
Partnereinkkel a jövőben is ápolni szeretnénk a kialakult, jól működő kapcsolatokat. 
A Szülői Szervezet iskolánk legaktívabb partnere. Október végén „Tök-partyt”, decemberben 
Mikulás-bulit szervez a gyerekeknek, alkalomhoz illően feldíszíti az iskolát. Részt vesz a 
farsang előkészítésében, a gyereknap megszervezésében, húsvét előtt „tavaszváró-bulit” 
szervez, segíti a DÖK munkáját. Februárban immár hagyományos jótékonysági bált szervez, 
melynek teljes bevételét iskolánk tanulóinak javára fordítja. 
A DÖK tevékenysége példaértékű. Szervezi, illetve közreműködik a rendezvények 
szervezésében és lebonyolításában, tevékenységével színesíti azokat.  
A Kéthely SE biztosítja fociban tehetséges tanulóink számára a Bozsik-programban való 
részvételt, és készíti őket a futball tornákra, amelyeken a gyerekek nagy kedvvel vesznek 
részt. 
Az egészségügyi szolgáltatóval (iskolaorvos, fogorvos, védőnő) és a szociális szolgáltatóval 
(gyermekjóléti szolgálat, gyermekvédelem) a tanév során folyamatos kapcsolatot szeretnénk 
tartani, a felmerülő problémákat közösen igyekszünk orvosolni. 
Az új tanévben két pedagógus vár minősítésre a pedagógus II. fokozat eléréséért. 
A fenntartó által meghatározott feladatokat, adatszolgáltatásokat minden alkalommal 
igyekszünk pontosan és időben elvégezni. 

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

Kéthely, 2018. augusztus 10. 

Tisztelettel:  Sümegi Tamásné intézményvezető 
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Kéthely Község Képviselőtestületének a Kéthelyi Intézményfenntartó Társulás fenntartásában 
működő Kéthelyi Napköziotthonos Óvoda 2018 – 2019-es tanévben induló csoportok számáról, 
gyermek és felnőtt létszámokról, tervekről. 

Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Képviselőtestület! 

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

2017 – 2018-as nevelési évben a gyermekek létszáma 
Kiscsoport            Középső csoport      Nagycsoport  
 25fő                       25fő                        26fő    

Összesen:  76fő           

Fejkvótás gyermekek létszáma: 71fő volt. 

2018 -2019-es nevelési évben tervezett létszámok a beíratások alapján:  
 Kiscsoport            Középső csoport      Nagycsoport    
  27fő                       24fő                         27fő   

Összesen: 78fő 

Fejkvótás gyermekek létszáma előreláthatólag, 78fő lesz. 



 
Iskolába beiratkozott gyermekek létszáma:16fő 
Óvodába beiratkozott gyermekek száma: 19fő 
Óvodából távozó gyermekek létszáma: 1fő 
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, a sikeres 
pedagógiai munka megvalósítására elkötelezettek vagyunk, a fejleszthető területeinket 
megkeressük, a fejlődés megvalósulása érdekében folyamatosan dolgozunk. 
Elkészítettük a Honvédelmi intézkedési tervet, az adatvédelmi szabályzatot. 
A nyáron megváltozott Óvodai Nevelés Országos alapprogramját a Szeptember 1-re módosult 
Nevelőtestületi értekezletünkön értelmezzük, a Pedagógiai Programban a szükséges 
változásokat beépítjük. A család- és gyermekjóléti központokkal való új együttműködési 
formát, a szociális segítő tevékenységnek az óvodai nevelés kereteibe való beépülését kisebb 
fenntartással, kíváncsian várom. 
Az óvoda felújítása a tervezett határidőre nem készül el, ezért augusztus 27-én nem tudunk 
kinyitni. A festő és a villanyszerelő, a vízvezeték szerelő 26-án a nagy munkákkal végez, de 
még 27-én dolgoznak. A 27-ei héten minden dolgozó takarítási munkákat végez, reggeltől – 
estig, szükség szerint. Szombat- vasárnapra is mindenkit behívtam dolgozni, szeptember 3-ra 
mindennel el kell készülnünk! Erről minden dolgozót értesítettem. A Szülői Szervezetet a 
facebook zárt csoporton keresztül értesítettem az óvoda nyitásáról, kértem őket, hogy ezt az 
információt adják tovább. Akiről tudtam, hogy jönni szeretne aug.27-től, azt telefonon 
értesítettem, ill. kértem a Polgármester Urat, hogy a község honlapjára kerüljön fel a szülők 
értesítése. Tudomásom szerint, eddig minden szülő meg tudja oldani az augusztus utolsó heti 
gyermekfelügyeletet. 
 
Személyi feltételek: 
7 óvodapedagógus, 3 dajka, 1 pedagógiai asszisztens, 1 takarító. Az óvodapedagógusok közül 
hárman fizetés nélküli szabadságon vannak, GYED igénybevételével. Őket, gyakorlott 
szakképzett munkatársakkal helyettesítjük. 
Óvodapedagógusok közül jelenleg 4fő Pedagógus I., 2fő Pedagógus II., és 1fő 
Mesterpedagógus besorolású.   
Egy óvodapedagógus a 2018-es minősítő eljárásban részt vett, ezért 2019 januártól, ő is Ped. 
II. besorolásba lép át. Óvodánk is részese az EFOP-3.9.2-16-os pályázatnak, ebben tervezetten 
1fő már elvégezte az „Így tedd rá” 30 órás mesterképzését, egy fő jelenleg mestervezető 
szakvizsgás képzésen tanulmányt folytat, 1fő közoktatás vezetői képzése szeptembertől indul. 
Ha a Kaposvári Egyetem pályázati forrás kertében lehetőséget kapunk, akkor még egy fő 
közoktatási vezető képzése szeptembertől elkezdődhet. Módszertani képzésekre a 
nevelőtestület több tagjának is lehetősége lesz, ami az intézmény számára csak utazási költséget 
jelent. A beiskolázást annak figyelembevételével tervezem, hogy a távollévők helyettesítése 
megoldható legyen. 
Vezetői megbízatásom, 2018.08.15-én lejárt, a Kéthelyi Óvoda Intézményfenntartó Társulástól 
2023.08.15-ig új megbízást kaptam. 
 



Tárgyi feltételek: 
Csoportszobák eddig is családiasak, barátságosak és esztétikusak voltak, a csoportban dolgozók 
egyéni arculatát tükrözték. A nyári szünetben egy csoportszoba festése megtörtént. A Gamesz 
segítségével a felújításba bevont helyiségekben a radiátorok újrafestésre kerültek. 
Az udvari csúszdatorony megérkezett, telepítése folyamatban. Szülői Szervezet által vásárolt 
hajóval, az udvari játékok felújításával és a Játék – Világ Közalapítvány által vásárolt rugós 
eszközzel bővült az óvoda udvara. Még két játékeszköz javításra szorul, ennek elvégzése a 
baleset megelőzés érdekében fontos, jelenleg folyamatban van, szeptemberre elkészül. 
Ha minden játék javítása megtörténik, akkor a Szülői Szervezettel közösen tervezzük a játékok 
festését. 
 
Pedagógiai munka 
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.   
Szakmai könyveket, folyóiratot kevesebbet rendelünk, az internetről sokkal több anyagokat 
töltünk le, nagy örömömre egyre többen használják a hiteles forrásból szerzett anyagokat. 
Az idei nevelési évben is megvalósultak a már hagyománnyá vált tehetséggondozó 
foglalkozások. 
             

 ovi- aerobik                  21fő 
 kézműves foglalkozás   7 fő 
 néptánc                         19 fő 
 Bozsik foci                     8 fő 

 
A személyi és tárgyi feltételeink megvannak, ezért az idei tanévben is délutánonként folytatni 
szeretnénk a közkedvelt foglalkozásokat. 

A fejlesztő foglalkozásokat szükség szerint beépítjük az óvodai élet megszervezésének elvei 
közé, egyéni fejlesztéseket az óvodapedagógusok is tartanak, de az utazó szakemberek 
segítségére is szükségünk van. 

 fejlesztőpedagógus 14 fő gyermekkel foglalkozott kiscsoportos keretek között.  

 logopédus által ellátott gyermekek létszáma: 10 fő  

 gyógytestnevelésben: 33 gyermek részesült. 

Továbbra is szeretetteljes, befogadó óvodai légkörben biztosítjuk a gyermek életkori 
sajátosságainak és eltérő fejlődési ütemének megfelelő fejlődését, melyben a gyermeket 
megbecsülés, bizalom, szeretet övezi. 

A 2018-2019-es nevelési évet megfelelő személyi, és tárgyi feltételekkel tudjuk indítani. 
Nevelőtestületi évzáró és évnyitó értekezletünk 2018.09.01-én tartjuk az óvodában. 
 
                                                                                 Tisztelettel: Szűcs Judit Magdolna     
 Kéthely, 2018.08.23.                                                              intézményvezető                                                   




