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Kéthely Község Képviselőtestületének a Kéthelyi Intézményfenntartó 

Társulás fenntartásában működő Kéthelyi Napsugár Óvoda és 

Bölcsőde 2021 – 2022-es tanévben induló csoportok számáról, 

gyermek és felnőtt létszámokról, tervekről. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Képviselőtestület!  

 

Bölcsődei és óvodai  adataink a jelen és a következő nevelési évre. 

Bölcsőde : A 2020/2021-es nevelési év adatai  

15/1998. (IV. 30.) NM rendelet 46. § (1) A bölcsődében, egy bölcsődei csoportban legfeljebb tizenkét gyermek nevelhető, gondozható, 

kivéve, ha a bölcsődei csoportban 

a) valamennyi gyermek betöltötte a második életévét, vagy 

b) sajátos nevelési igényű gyermeket is nevelnek, gondoznak. 

(2) Az (1) bekezdés a) pontja szerinti esetben egy bölcsődei csoportban legfeljebb tizennégy gyermek nevelhető, gondozható.  

 (3) Az (1) bekezdés b) pontja szerinti esetben, ha 

a) egy bölcsődei csoportban egy sajátos nevelési igényű, illetve korai fejlesztésre és gondozásra jogosult gyermeket látnak el, legfeljebb 

tizenegy gyermek, 

b) egy bölcsődei csoportban kettő sajátos nevelési igényű, illetve korai fejlesztésre és gondozásra jogosult gyermeket látnak el, legfeljebb 

tíz gyermek, 

c) egy speciális bölcsődei csoportban három-hat sajátos nevelési igényű, illetve korai fejlesztésre és gondozásra jogosult gyermeket 

látnak el, legfeljebb hat gyermek nevelhető, gondozható. 

 
Bölcsődei létszám:    12   fő 

 

 

Kéthely  és 

Balatonújlak 

 

 

                                                             

10 fő 

 

 

 

 

 

 

 

 

Más településről 

bejáró 

 

 

Marcali 

 

 

 

   1  fő 

 

 

 

Balatonberény 

 

 

 

   1  fő 

 

 

Hátrányos helyzetű 

 

 

0 fő 

 

 

Halmozottan hátrányos 

helyzetű 

 

 

 

0 fő 

 

SNI 

 

 

0 fő 

 

 

Étkezési kedvezmény 

Nem fizetős 

 

10 fő 

 

 

Fizetős 

 

 

2 fő 

 

 



Szeptembertől 8 kisgyermek óvodába megy, ebből 5fő Kéthelyre, 1fő elköltözött, 

Balatonmáriafürdőre, 1fő Marcaliba és 1kisgyermek Balatonberényi óvodába. 

Mind az 8 szabad férőhelyet szeptemberi folyamatos beszoktatással, feltöltjük. 

 

2021-2022-es Nevelési év 

 
Bölcsődei létszám:    12   fő                                 

 

Kéthely illetőségű és 

Balatonújlak 

 

 

                                                             

9  fő 

 

 

 

 

 

 

 

 

Más településről 

bejáró 

Marcali 

 

   1  fő 

 

Somogyszentpál    1  fő 

Balatonkeresztúr 

 

   1  fő 

 

 

Hátrányos helyzetű 

 

 

0 fő 

 

 

Halmozottan hátrányos 

helyzetű 

 

 

 

0 fő 

 

SNI 

 

 

0 fő 

 

 

Étkezési kedvezmény 

 

 

Jelen állapot szerint, 4 gyermek gondozása 

folytatódik. Kedvezményezett: 4 fő. 

 

 

Fizetős 

 

 

  

Jelenleg nincs adat 

 

Személyi feltételek, szakképzettség:      

 

Bölcsődei szakmai létszáma és szakképzettségük megfelel a 15/1998.(IV. 30.) NM rendelet 1. 

számú és 2 számú mellékletében előírt követelményeknek.                                                                                                                                                                                                                   

2 fő kisgyermeknevelő 

1fő bölcsődei dajka 

Végzettség szerint: 2 fő csecsemő-és kisgyermeknevelő (BA),  

                                1 fő bölcsődei dajka, (érettségi, óvodai dajka)                                    

A kisgyermekek szakszerű és magas színvonalú nevelését-gondozását szakmailag jól 

felkészült, gyermekközpontú, gyermekszerető, kreatív szakemberek látják el.  



A bölcsődei dajka elvárásaink szerint fenntartja a bölcsőde rendjét, tisztaságát.  

Feladatai pontos, igényes elvégzése kiegészíti, segíti a kisgyermeknevelők munkáját. 

Folyamatos elvárás minden dolgozóval szemben: Szeresse és fogadja el a gyermekeket, legyen 

türelmes, a gyermek megismerésére nyitott. A kisgyermekek gondozási feladatainak 

elvégzéséhez rendelkezzen megfelelő fizikai adottságokkal, egészségügyi alkalmassággal. 

Nyugodt, rendszerető, következetes, kiegyensúlyozott legyen.  

Tárgyi feltételek: 

A bölcsőde épületben a - lehetőségekhez mérten- a funkciónak megfelelően alakítva működik.   

A bölcsőde helyiségei: Gyermekátadó, fürdőszoba, gyermekszoba, fedett terasz, só szoba.  

előtér, folyosó, irodák, étkező, öltöző, WC-k, mosdók, - zuhanyzó, raktár, mosókonyha, 

babakocsi tároló, játékraktár, játszókert az előírásoknak megfelelő, a játékkészlet folyamatos 

feltöltése biztosított. A bölcsődei kivitelező a nyáron a csőszivárgást megszüntette, az eredeti 

állapot visszaállítása folyamatban. 

Fontos feladat még az ősz elején az udvar egy részének lezárása, hogy a gyermekek minél több 

időt tudjanak biztonságosan kint tartózkodni.. 

A bölcsőde játékkészlete megfelel az egészségügyi és pedagógiai szempontoknak. Az 

alapjátékok kívül biztosítottak a manipulációs, konstruáló utánzó és szerepjátékok eszközei a 

11. számú melléklet a 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet: Jegyzék a bölcsődei ellátás eszközeiről 

és felszereléséről előírás szerint. 

 

Óvoda: A 2020/2021-es nevelési év adatai  

 

Óvodai nevelési célunk, hogy nevelőmunkánk eredményeként a gyerekek testileg, lelkileg 

egészségesek, kiegyensúlyozottak legyenek.  

 Alapozódjanak meg az egészséges életmód szokásai. 

 Alakuljanak ki azok a képességek, amelyek alkalmassá teszik őket az iskolai életmódra.  

Hatékony és eredményes nevelő munkánk elsősorban az óvodapedagógusoknak köszönhető, de 

nem nélkülözheti az alkalmazotti közösségünk lelkiismeretes, aktív munkáját, akik megbízható, 

gyermekszerető tagjai intézményünknek.  

 



 KISCSOPORT KÖZÉPSŐ-

NAGYCSOPORT 

NAGYCSOPORT 

KÉTHELY 

ILLETŐSÉGŰ 

és 

BALATONÚJLAK  

20 fő 18 fő 18 fő 

 

 

MÁS 

TELEPÜLÉSRŐL 

BEJÁRÓ 

 

 

 

SOMOGY-

SZENTPÁL 

0 

fő 

4 fő 2 fő 

BALATON-

FENYVES 

0 

fő 

0 fő 1 fő 

MARCALI 

 

3 

fő 

1 fő 0 fő 

BALATON-

MÁRIAFÜRDŐ 

0 

fő 

0 fő 1 fő 

 

 

HÁTRÁNYOS 

HELYZETŰ  

KÉTHELY  1 

fő 

1 fő 3 fő 

SOMOGY-

SZENTPÁL 

0 

fő 

0 fő 1 fő 

 

HALMOZOTTAN 

HÁTRÁNYOS 

HELYZETŰ 

 

KÉTHELY 1 

fő 

1 fő 1 fő 

SOMOGY-

SZENTPÁL 

0 

fő 

4 fő 0 fő 

 

 

SNI 

 

KÉTHELY  0 

fő 

0 fő 1 fő 

SOMOGY-

SZENTPÁL 

0 

fő 

1 fő 1 fő 

ÉTKEZÉSI 

KEDVEZMÉNY 

NEM FIZETŐS 22 

fő 

22 fő 20 fő 

FIZETŐS  1 

fő 

1 fő 2 fő 

 

Az iskolába beiratkozott: 23 fő.                                                                               

Óvodába beiratkozott: 20 fő. 

Óvodai létszám: 66 fő + 2 fő már a nyáron iratkozott át, másik óvodából.  

 

Az idei nevelési évünk is rendhagyó módon alakult, bár az óvodában rendkívüli bezárás nem 

volt, a napi gyermeklétszám a tavasszal, a korlátozó intézkedések bevezetésével átmenetileg 

lecsökkent.  

A gyermekek, a szülők és saját egészségünk védelme érdekében szigorúan betartottuk, 

betartattuk a közegészségügyi szabályokat az óvodában is! 

Óvodába beiratkozott: 20 fő szeptembertől                                                                      

 



 

2021-2022-es Nevelési év 

 

 KISCSOPORT KÖZÉPSŐ-

NAGYCSOPORT 

NAGYCSOPORT 

KÉTHELY 

ILLETŐSÉGŰ 

és 

BALATONÚJLAK 

 

15 fő 19 fő 18 fő 

 

 

MÁS 

TELEPÜLÉSRŐL 

BEJÁRÓ 

 

 

 

SOMOGY-

SZENTPÁL 

4 fő 0 fő 4 fő 

BALATON-

FENYVES 

0 fő 0 fő 0 fő 

MARCALI 

 

1 fő 2 fő 0 fő 

BUDAPEST 2 fő 0 fő 0 fő 

 

 

HÁTRÁNYOS 

HELYZETŰ 

KÉTHELY 

 

0 fő 1 fő 1 fő 

SOMOGY-

SZENTPÁL 

0 fő 0 fő 0 fő 

 

HALMOZOTTAN 

HÁTRÁNYOS 

HELYZETŰ 

 

KÉTHELY 

 

0 fő 1 fő 1 fő 

SOMOGY-

SZENTPÁL 

0 fő 0 fő 3 fő 

 

SNI 

KÉTHELY 

 

0 fő 0 fő 0 fő 

SOMOGY-

SZENTPÁL 

0 fő 0 fő 1 fő 

ÉTKEZÉSI 

KEDVEZMÉNY 

 

NEM 

FIZETŐS 

22 

fő 

20 fő 21 fő 

FIZETŐS  0 fő 1 fő 1 fő 

 

Létszámunk összesen: 65fő /+ 2fő SNI besorolás miatt// 

Az idei nevelési évet kettő korszerinti elosztású csoporttal: Kiscsoport, és Nagycsoporttal és 

egy részben osztott Középső- Nagycsoporttal indítjuk. 

A csoportokhoz és a gyermeklétszámhoz a tárgyi feltételek megfelelőek, a sikeres pedagógiai 

munka megvalósítására elkötelezettek vagyunk, a fejleszthető területeinket megkeressük, a 

fejlődés megvalósulása érdekében folyamatosan dolgozunk.  



Továbbra is szoros kapcsolatot tartunk a Szülői Szervezettel, illetve a Kéthelyi Egyesületekkel, 

Szervezetekkel. 

Személyi feltételek: 

 7 óvodapedagógus, /főiskola BA végzettség/ 

 3 óvodai dajka,  /óvodai dajka végzettség/ 

 1 pedagógiai asszisztens, / főiskola, nevelő végzettség/ 

 1 takarító /középfokú végzettség/ 

Az óvodapedagógusok közül ketten  GYES/GYED-en vannak, a pedagógiai asszisztens szintén 

GYED igénybevételével távol van. Nevelőmunkák hatékonyságát növeli, hogy 

helyettesítésüket mindhárom esetben szakképzett kolléganők felvételével sikerült megoldani. 

 

Tárgyi feltételek: 

 

Folyamatban lévő javítások, karbantartások: 

A nyári szünetben a csoportszobák fertőtlenítése, átrendezése megtörténik. 

A folyosó aljának átfestése indokolt. 

Egy csoport szalagparkettájának cseréje megtörtént, linóleum került a helyére. 

Az öltözők, és egyik mosdó fertőtlenítő meszelése folyamatban, a folyosó javítása és meszelése 

szintén. A beépített szekrény felújításra szorul. 

Az udvaron a mezítlábas ösvény kialakítása szeptemberre elkészül. 

A felnőtt mosdó felújítását a nyárra már nem vállalta el a kivitelező, ígérete szerint a téli 

szünetben megcsinálja. 

Játékok folyamatos cseréje biztosított. A kinti tárolók javítása és festése a nyár végén, Ősz 

elején megtörténik. 

 

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. 

Sok fejlesztő eszköz készítéséhez használjuk a lamináló gépet, a pedagógusok az ötleteiket az 

interneten megtalálják és a pedagógiai asszisztens segítségével elkészítik. A fejlesztő 

foglalkozásokat szükség szerint beépítjük az óvodai élet megszervezésének elvei közé, egyéni 



fejlesztéseket az óvodapedagógusok is tartanak, de az utazó szakemberek segítségét is igénybe 

vesszük./ logopédus, szurdópedagógus, gyógypedagógus/ 

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 2021-2022-es nevelési évet megfelelő személyi és tárgyi feltételekkel tudjuk indítani.  

                                                                                 

                                                                                        Tisztelettel: Szűcs Judit Magdolna sk.    

 Kéthely, 2021-08-16.                                                                           Intézményvezető 

 



A 2021/2022. TANÉV ELŐKÉSZÍTÉSE 

 

1. Személyi feltételek: 

 

Engedélyezett álláshelyek száma: 24 fő 

Betöltött álláshelyek száma, ténylegesen foglalkoztatottak létszáma: 23 fő  

- 17 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. 

Iskolatitkár kolléganőnknek kisbabája született, előreláthatólag két évig távol lesz. 

Álláshelyének betöltése határozott idős statussal folyamatban van. 

A kémia tantárgy tanításának ellátására egyelőre a fenntartó keresi a lehetőséget, valószínűleg 

tankerületi áttanítással fog megvalósulni. A helyzetet nehezíti, hogy tankerületi szinten sok 

iskola küzd hozzánk hasonlóan a kémiával, mint hiányszakkal.  

Óraadók száma: 1 fő – tanulószoba. 

Két tanulószobai csoportunk ellátását, illetve a felsős ének és technika tantárgyak tanítását az 

órák tantárgyfelosztás szerinti felosztásával tudjuk megoldani, azon pedagógusokkal, akiknek 

ehhez affinitásuk van, illetve a 26 órás kötelező óraszámukba belefér.  

Szakos ellátottságunk 90% körüli. Az informatika tantárgy tanítása megoldódott, hiszen rajz 

szakos kollégánk az egyetem sikeres elvégzése után júniusban átvette informatika szakos 

másoddiplomáját. 

A hiányszakok hirdetése folyamatos az intézményben. 

A rendszergazdát az informatikai eszközök karbantartásához és működtetéséhez a tankerület, 

reményeink szerint, biztosítani fogja, 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 többszöri igény bejelentésünket a 

fenntartó minden alkalommal fedezethiányra hivatkozva elutasította. 

A digitális kompetenciák erősítéséhez, fejlesztéséhez, az oktatás megkönnyítéséhez, a 

fenntartótól a tavasz folyamán 3 Okos tv-t, és 3 új projektort kaptunk. 

A tantermen kívüli digitális oktatás megerősítette, hogy ebben a formában csak akkor lehetne 

hatékonyan oktatni, ha minden tanuló rendelkezne iskolai laptoppal, vagy legalább Tablettel. 

Ennek megvalósítása csak ez irányú, informatikai, fenntartói pályázattal lenne lehetséges. 

Az iskola épületének energetikai korszerűsítése befejeződött. Megtörtént a nyílászárók 

cseréje, a fűtésrendszer teljes felújítása, a tetőszerkezet felújítása, napelemekkel történő 

felszerelése, a tetőtér befejezése, EU-s követelményeknek megfelelő mosdóhelyiség 

kialakítása mozgáskorlátozottak számára, az épület külső szigetelése és festése, belső festése.  

Az intézmény dolgozói és tanulóközössége nevében köszönetemet szeretném kifejezni 

Kéthely Község Önkormányzata Képviselő Testületének a pályázat sikerre viteléért, a sok 



egyéb segítségért, valamint a Siófoki Tankerületi Központnak az épület teljes belső festésének 

a finanszírozásáért. 

 

3. Várható tanuló, osztály-és csoportlétszámok: 

 

1. osztály:  29 fő                                         5. osztály:     22 fő                                                                                                    

                                                         6. osztály:     20 fő 

2. osztály:  26 fő                                         7. osztály:     20 fő  

3. osztály:  20 fő                                         8. osztály:     16 fő 

4. osztály:  21 fő                                          

 

Tanulólétszám összesen: várhatóan 174 fő 

 

Napközis tanulócsoport:  4                    1-4.  évfolyamon:  96 fő 

Tanulószobai csoport:              3            5.     évfolyamon:  18 fő 

                                                                7.    évfolyamon:   18 fő 

                                                                6-8. évfolyamon:   23 fő 

 

A tanulószoba létszáma a májusi, előzetes nyilatkozatok alapján került meghatározásra. Az 

utóbbi évek statisztikája szerint ennél magasabb létszámokra számíthatunk.  

Bejáró tanulók száma: 84 fő (72 fő somogyszentpáli, 12 fő körzeten kívüli tanuló) 

Hátrányos helyzetű tanulók száma: 74 fő, ebből 50 fő halmozottan hátrányos helyzetű. 

Sajátos nevelési igényű tanulók száma: 14 fő 

Beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézségekkel küzdő (BTMN) tanulók száma: 74 fő. 

 

A művészeti oktatás várható csoportszámai, létszámai: 

Néptánc tanszak:                7 csoport, 82 fő 

Képzőművészet tanszak:    4 csoport, 44 fő 

A tanszakok csoportjainak létszáma szintén a májusi igényfelmérések alapján alakult ki. A 

gazdaságosabb működés érdekében mindkét tanszakon alkalmazunk csoportösszevonást. 

Minden tanuló természetesen az évfolyamának megfelelő, a helyi tantervben meghatározott 

óraszám szerinti képzésben részesül. 

 

4. Továbbképzésekkel kapcsolatos adatok: 

 

Minden pedagógus eleget tett (ill. folyamatosan tesz eleget) a számára kötelező 7 éves 

továbbképzési ciklus teljesítésének. 

A tanévre vonatkozó beiskolázási tervünk 80%-ban megvalósult. Anyagi problémát ez nem 

jelentett, mivel a képzések költségmentesek voltak. A veszélyhelyzet miatt tavaly elmaradt 

nevelőtestületi továbbképzés, a Pécsi Janus Pannonius Tudomány Egyetem szervezésében, az 

őszi szünetben került pótlásra. Tervezett továbbképzéseink egy része ebben a tanévben is a 

veszélyhelyzet miatt elmaradt. 

 

5. Pályázatok:  

 

A 2018.02.1-jén indult, 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 juthattak – a nyomon 

követés szakaszában van.   

Új pályázatokba való belépéshez jelen helyzetre való tekintettel nem volt lehetőségünk 



6. A tanév tervezése a készülő éves munkatervnek megfelelően: 

 

Ebben a tanévben, felmenő rendszerben már 4 évfolyamon (1-2, 5-6.) fog bevezetésre kerülni 

az új NAT. 

A tantárgyfelosztás elkészítésénél, lehetőségeinkhez képest, a 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.  

Ebben a tanévben minden intézménynek intézményi fejlesztési tervet kell készítenie, akiknél 

az iskolai lemorzsolódás veszélye fennáll, illetve az országos kompetenciamérés eredményei, 

valamint a továbbtanulási mutatók ezt indokolttá teszik. Sajnos, a beiskolázási körzetünk 

összetételéből adódóan, sok más intézménnyel együtt, ez iskolánkra is jellemző. A problémát  

hátrányos helyzetű tanulók magas száma okozza, akik a szocializáltság, a képességeik, és a 

tanuláshoz való hozzáállás terén nem vetnek túl jó fényt iskolánk arculatára. A fejlesztési 

tervet a nevelőtestület közösen kidolgozta, a „miértek” ismeretében a „hogyan”-ra 

koncentrálva. Ez azonban kevés. Addig, amíg a család, a környezet nem partner, és nem látja 

be, nem méri fel a változtatás szükségességét az eredmények javítása érdekében, nem jutunk 

előbbre. Sajnos, e téren nincsenek jó tapasztalataink.   

A tanév megkezdése előtt feladatot ró az intézményekre a 12 év feletti korosztály oltásának 

megszervezése. Mi természetesen csak ajánlást tehetünk, lehetőséget kínálhatunk a szülőknek, 

a döntési jog az ő kezükben van. 

Elvégezzük az országos méréseket, teljesítjük adatszolgáltatási kötelezettségeinket. (DIFER 

mérés, Országos kompetenciamérés, Idegen nyelvi mérés, NETFIT mérés). Jelen tanévben 

NETFIT mérés a tantermen kívüli oktatás miatt felfüggesztésre került, illetve elmaradt.  

A szülői értekezleteket, fogadó órákat, nyílt napokat tervezünk, amiket az idén személyes 

jelenlét nélkül kellett megtartanunk. 

Készülünk a tanulmányi- illetve sportversenyekre való felkészítésekre. Sajnos, jelen tanévben 

ezek nagy része elmaradt.  

A tanulási nehézségekkel küzdő tanulók számára korrepetálásokat, felzárkóztató- és fejlesztő 

foglalkozásokat szervezünk. A fejlesztő foglalkozások nagy részét saját gyógypedagógusunk, 

illetve fejlesztő pedagógusunk végzi. 

A tehetséges, plusz ismeretek iránt fogékony tanulóink, a tantárgyfelosztás adta lehetőségek 

keretein belül, szakkörökön, sportköri foglalkozásokon vehetnek részt.  

Az új tanévben is megszervezzük tanulóink számára az úszásoktatást (amennyiben 

megvalósulhat), a fenntartó beszabályozta keretek között. Alsó-és felső tagozaton egyaránt 

36-36 órát tervezhetünk.  

Osztályszinten (illetve igény szerint) tanulmányi kirándulásokat szervezünk. 

Októberben egészséghetet, áprilisban német nyelvi témahetet tervezünk, melyeknek 

anyagából az aulában kiállítást rendezünk. Májusban tavaszi túrát szervezünk a falu 

környezetében. 

A tanévben egy 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.  

Május végén megrendezzük a művészeti iskola záróvizsgáját, művészeti bemutató keretében.  



Jelen tanévre tervezett, fentebb felsorolt programjaink megvalósítását a járvány sajnos 

felülírta. 

Partnereinkkel a jövőben is ápolni szeretnénk a kialakult, jól működő kapcsolatokat. Az 

utóbbi két tanévben nagyon hiányzott a személyes kapcsolattartás a Szülői Szervezettel, 

Sportegyesülettel, Művelődési Házzal. Reméljük, az új tanévben alkalom nyílik rá.  

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. 

Pedagógusaink az új tanévben (lehetőség szerint) aktívan részt kívánnak venni 

tanítványaikkal együtt településünk közéletében, megemlékezések, ünnepélyek 

szervezésében, lebonyolításában. 

Az új tanévben két pedagógus vár minősítésre a pedagógus II. fokozat eléréséért, ők jelenleg 

portfóliójukat készítik.  

A fenntartó által meghatározott feladatokat, adatszolgáltatásokat minden alkalommal 

igyekszünk pontosan és időben elvégezni. 

 

A fentiek figyelembe vételével (a járványügyi helyzet függvényében) biztosítottnak látom a 

feltételeket az új tanév elkezdéséhez. 

 

Kéthely, 2021. augusztus 02. 

                                                                        

 

Tisztelettel: 

                                                   Sümegi Tamásné  

                                                   Intézményvezető 
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