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Beszámoló a Nagycenki Aranypatak Óvoda és Mini Bölcsőde munkájáról  

 
1.napirendi pont  

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Az óvodai beszámoló hagyomány szerint a nevelési évet követően kerül megtárgyalásra vagy a 

szeptemberi, de az utóbbi években inkább az októberi ülésen. Az intézmény 100 férőhelyes óvo-

dai, 8 férőhelyes mini bölcsődei lehetőséggel várja a gyermekeket.  

 

Az óvodavezető részletesen beszámol az intézmény 2021/2022. évi működéséről, a személyi ellá-

tottságról, a tárgyi feltételekről.  

 

A beszámolóból is kitűnik, hogy az intézmény ellátottsága jelenleg is meghaladja a 100 %-ot, és 

a teljes évben eléri a 120 %-ot.  

 

A magas gyermeklétszám, a folyamatosan változó személyi állomány és a megnövekedett jogi 

elvárások (pl. élelmezésvezető kötelező alkalmazása, diétás étkezés bekerülési költségtől függet-

lenül kötelező biztosítása… stb.) az intézményt folyamatosan szakmailag magas színvonalon 

tartja. 

 

A  nagycenki pályázattal és  nagycenki önerővel megújult intézmény biztosítja azokat az elvárá-

sokat, melyeket ma egy oktatási-nevelési intézménynek meg kell adnia.  

 

T. Képviselő-testület! 

 

Kérem a T. Képviselő-testületet, hogy fogadja el az óvoda beszámolóját a 2021/2022.évre vonat-

kozóan  . 

 

………………………../2022.(…..) önkormányzati határozat  

 

Nagycenki Aranypatak Óvoda és Mini Bölcsőde beszámolója 

 

Fertőboz Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Nagycenki  Aranypa-

tak Óvoda és Mini Bölcsőde  intézményvezetőjének beszámolóját. 

 

A képviselő-testület megköszöni az óvodavezető és kollégáinak egész éves munkáját,  és a 

jövőbeni munkájukhoz is sok sikert kíván.   

 

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a határozatról az intézményveze-

tőt értesítse.  

 

 Felelős:  Kutrucz Gyula polgármester 

Határidő:  azonnal, szóban   

 

Fertőboz, 2022. 10. 20.               Kutrucz Gyula  

polgármester 
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Intézményvezetői 

beszámoló 
2021-2022 

 

 

 

 

 

 
                                                                                             Készítette:  Nemes Viktória  

                                                                                                  intézményvezető 
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1. Óvodánkról  

 

2021 nevelési évet, még a covid árnyékában kezdtük. Lehetőségünk volt az intézményben 

beengedni a szülőket, de a gyermekek és a dolgozók védelme érdekében, 1 szülő jöhetett be 

az óvodába, kézfertőtlenítés után.  

Örömünkre idén nem kellett karantén alá helyezni egy csoportot sem, és online foglalkozást 

sem tartottunk.  

Négy csoportunkban 112 gyermek járt, változások a családok költözködése miatt történtek. 

Nagyon sok család telepedik le folyamatosan Nagycenkre, arra készülünk, hogy a következő 

nevelési évben 120%-os kihasználtsággal fog működni óvodánk.  

 

  

2. Óvodai nevelésünkről 

 

 Pedagógiai Programunkban így fogalmazzuk meg gyermekképünket: 

 

„A személyiség szabad kibontakoztatásában a gyermeket körülvevő személyi és tárgyi 

környezet szerepe meghatározó. Az óvodai nevelés gyermekközpontú és befogadó. Ennek 

megfelelően a gyermeki személyiség kibontakoztatására törekszünk, biztosítjuk minden 

gyermek számára az egyenlő hozzáférést. Szeretnénk elérni, hogy gyermekeink minden nap 

szívesen jöjjenek óvodába. Örömmel, felszabadultan tudjanak játszani egyedül és egymással. 

Személyiségük pozitív énképpel rendelkezzen, nyitottan, együttműködően, a másság-ot 

elfogadóan éljenek. Érdeklődve, egészséges önbizalommal rendelkezve, alkotó módon, de a 

szabályokat megértve, betartva, feladatukat tudva forduljanak a környezetük, társaik és a világ 

felé. Szeretettel kötődjenek társaikhoz, csoportjukhoz, óvodájukhoz, falujukhoz. „ 

 

Programunk szabadságot biztosít arra, hogy a csoportban dolgozó óvodapedagógusok 

megválaszthassák a számukra legkedvezőbb nevelési módszereket a néphagyományőrzésre, a 

természet szeretetére és környezetvédelemre épülő nevelési folyamatban.  

 

 

3. Adatok az óvodai csoportokról 

 

 Az óvodai csoportszobák szépek, tágasak, nagyon jól felszereltek Az emeleti csoportszoba 

teljesen elkülönül a többitől, így ott külön gondoskodnunk kellett mindig legalább két felnőtt 

jelenlétéről. Jó szervezéssel, megfelelő munkaidő beosztással sikerült megoldanunk a 

gyerekek folyamatos, biztonságos felügyeletét.  

Személyi változások is történtek. Kettő fiatal kolléganő jobb álláslehetőséget kapott, egy 

kolléganőnk lakóhelyéhez közelebbi óvodában folytatja munkáját.  

 

 

 

Méhecske részben osztott nagycsoport:  

 

Óvodapedagógusok:          Kovácsné Pölcz Gabriella 

                                           Horváthné Árki Rebeka  

Dajka:                                Pölcz Ildikó  

Csoportlétszám:                 29 fő 
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Kisvakond  vegyes csoport:   

 

Óvodapedagógusok:          Halászné Vidinszki Piroska 

                                           Lampert Judit 

          Scheerné Hainer    Éva 

Dajka:                                Horváth Györgyné  

Csoportlétszám:                 29 fő 

 

 

Katica kiscsoport:  

 

Óvodapedagógusok:         Bugledits Péterné  

                                          Füziné Ágh Zsófia 

Dajka:                                Keresztes Istvánné 

Csoportlétszám:                 26 fő 

  

 

Süni részben osztott kiscsoport:  

 

Óvodapedagógusok:         Balázsfiné Varga Judit 

                                          Karcsai Eliza  

          Bujtás Krisztina 

Pedagógiai asszisztens:     Berényi Elvira  

Dajka:                               Varga Károlyné 

Csoportlétszám:                28 fő 

 

 

Összlétszám:  112 fő   (Ebből Fertőbozról 3 fő) 

 

 

 

 Mini Bölcsődei csoport: 

  

Kisgyermeknevelő:           Bíróné Nagy Andrea Klaudia 

Dajkák:                              Kipke Krisztina 

                                           Brummer Ildikó 

Gyermeklétszám:               8 fő 

                                            

 

 

4. Az óvoda személyi ellátottsága 

 

Óvodapedagógusok száma:  9 fő 

Kisgyermeknevelő:     1 fő 

Pedagógiai asszisztens: 1 fő 

Dajkák száma:        5 fő    + 1 fő 4 órás 

Konyha dolgozók száma: 4 fő   + 1 fő 4 órás 
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Intézményünk a törvényi előírásoknak megfelelő dolgozói létszámmal működik. A 9 

pedagógusból 1 fő óvodavezetői és 1 fő óvodavezető helyettesi feladatokat is ellát. A nyári 

időszakban a lecsökkent gyermeklétszám következtében csoportösszevonásokkal működünk, 

ilyenkor van lehetőségünk a szabadságok kiadására. 

1 fő logopédus heti 1 alkalommal, 1 fő fejlesztőpedagógus heti 1 alkalommal segíti 

munkánkat. 

A 2 fő SNI-s gyermek fejlesztéséhez megbízási szerződést kötöttünk gyógypedagógussal és 

logopédussal, a szakértői javaslatban előírtak teljesítése érdekében. 

A pedagógus életpálya modell keretében 1 fő pedagógus kollégánk sikeres minősítő vizsgát 

tett .  

5. A gyermekek fejlődésének nyomon követése, iskolaérettség 

A gyermekek fejlődésének nyomon követését az óvónők írásban rögzítik, arról a szülőket 

rendszeresen tájékoztatják. A szülőkkel folyamatosan tartják a kapcsolatot a hétköznapi 

találkozások, fogadóórák alkalmával, változás, probléma esetén külön kérik a szülőket, hogy 

fogadóóra keretében egyeztessenek az adott kérdésben.  

Ebben a nevelési évben az új törvény értelmében a szülőknek kellett kérvényt benyújtani az 

Oktatási Hivatalhoz, hogyha még egy év óvodai ellátást kértek a gyermeküknek  

 

Intézményünkben ebben a tanévben a tankötelezett gyermekek létszáma 35 fő volt. 31 

gyermek szeptemberben megkezdte iskolás éveit, 4 fő az Oktatási Hivatal engedélye alapján 

még egy évig óvodásunk maradt. 

 

6. Gyermekbalesetek 

A csoportokban minden tanévkezdéskor külön baleset megelőzési beszélgető kör keretében 

hívják fel az óvónők a gyermekek figyelmét a veszélyforrásokra. A balesetek megelőzése 

érdekében óvónőink minden nap külön figyelmeztetik a gyermekeket az egyes 

tevékenységek megkezdése előtt is a veszélyforrásokra és a helyes magatartásra. A 

folyamatos ismétlés segíti a gyermekekben a szabálytudat kialakulását. Nem volt óvodai 

baleset.  

7. Óvodai programok 

 

Szeptember: 

 

 Tanévnyitó nevelőtestületi értekezlet  

 Szülői értekezlet a kiscsoportokban az összes beíratott gyermek szüleinek 

részvételével 

 Szülői értekezlet a csoportokban  

 Megemlékezés Széchenyi István születéséről 

 Szüreti felvonulás  

 Bábszínház  
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Október: 

 

 Állatok világnapja  

 Camerata Artissima előadása  

 Megemlékezés október 23-ról  

 

November 

 

 Márton nap  

  Fényképész az óvodában 

 

 

December 

 

 Mikulás  

 Lucázás  

 Adventi vásár az óvodában  

 Karácsonyi ünnepség   

 

Január  

 

 Nevelői értekezlet 

 Szülői szervezeti megbeszélés  

 Szülői értekezletek  

 

Február  

 

 Balázsolás a nagycsoportban 

 Camerata hangverseny 

 Farsang a csoportokban  

 

Március 

 

 Nemzeti ünnepünk 

 Víz világnapja 

 Tavaszi kirándulás  

 

Április  

 

 Húsvéti ünnep, ajándékok az óvoda udvarán 

 Camerata hangverseny az óvodában 

 

Május  

 

 Anyák napja 

 Óvodai ballagás 

 Gyermeknap 

 Családi nap szervezése 

 Madarak és fák napja 
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 Óvodai virágültetés  

 Szülői értekezletek a csoportokban  

 Nevelőtestületi értekezlet 

 

 

8. 2021-2022-es nevelési év kihívása, feladata 

 

A nevelési év legnagyobb kihívása a kolléganők illetve az élelmezésvezető helyettesítésének a 

megoldása jelentette. A fiatal kolléganőket nem vonzza a pedagógus bér, jobb állásokat 

keresnek. Sajnos év közben nagyon nehéz óvodapedagógusokat találni, így helyettesítésekkel, 

átszervezésekkel oldottuk meg a létszámhiányt.  

Eltérő étkezők az iskolai étkezőkkel együtt ebben az évben 18 gyermek volt. 

Az ételek napi szállítása Sopronból nem kis feladat elé állított bennünket. 

Szeptembertől tervezzük a tejfehérje diéta megoldását helyben. A gluténmentes  ételeket 

továbbra is a kórháztól kell vásárolnunk 4 fő részére. Sajnos a konyhánk nem felel meg 

azoknak a követelményeknek, amit a gluténmentes ételek elkészítéséhez előírnak. 

Az élelmezés vezetői állás a mai napig betöltetlen, 2 konyhai dolgozó hosszú betegállománya, 

felmondása nehezítette feladatainkat. 

A megüresedett álláshelyeket folyamatosan hirdettük. Ennek köszönhetően szeptembertől az 

élelmezésvezetői munkakör kivételével minden álláshelyre sikerült munkatársat találni. 

Élelmezésvezetőnek is jelentkezett 1 fő, de csak október közepétől tud munkába állni. 

 

Óvodában ellenőrzések történtek:  

- Bölcsödében a 2 évenkénti átfogó ellenőrzés 

- Óvoda Belső ellenőrzése 

- Konyhában ÁNTSZ ellenőrzése 

Az ellenőrzések során az intézmény működését megfelelőnek találták. 

 

Nagy kihívást jelentett a vegyes csoportok kialakítása, de elkerülhetetlen volt a 

megnövekedett gyermeklétszám miatt. Figyelembe vettünk sok szempontot, és a legkisebb 

változtatással próbáltuk megoldani a vegyes csoportok kialakítását. A következő nevelési 

évben 4 vegyes életkorú csoporttal indulunk.  

 

BTMN –es gyermekek: 7 fő 

SNI gyermekek az óvodában: 2 fő 

 

A nyári időszakra folyamatosan visszaérkeztek a gyerekek. 50-60 fő járt végig óvodába az 

augusztusi 4 hét leállás kivételével. 

 

 

9. Logopédiai beszámoló  
 

Ellátási időszak: 2021. szeptember 01- 2022. augusztus 31. 

Ellátó szakember: Farkas Ildikó, logopédus 

Az ellátás típusa: artikuláció-fejlesztés (pöszeség-terápia) 

Az ellátás gyakorisága: heti 1 alkalom/gyermek 
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Ellátottak száma: 

I. félév: 20 gyermek 

II. félév: 19 gyermek 

A tanév során végzett szűrőeljárások: 

- A háromévesek számára kötelező beszéd- és nyelvfejlettségi szűrés („KOFA”) – 21 

gyermek 

- Az ötévesek számára kötelező beszéd- és nyelvfejlettségi szűrés („Szól-e?”)- 26 

gyermek 

A szűrőeljárások tapasztalatai: 

- A háromévesek beszédfejlettségi szűrésének eredményei alapján a megkésett, illetve 

akadályozott beszéd-, illetve nyelvfejlődésű gyermekek szüleivel anamnézist 

készítettem, tanácsadásban részesítettem a szülőket, Mozgásba ágyazott 

beszédfejlesztő foglalkozást tartottam a gyermekeknek, akik szülői/nagyszülői 

kísérettel vettek részt az órákon.  

- Az ötévesek beszéd- illetve nyelvfejlettségi szűrésének eredményei alapján fogadóórát 

tartottam a szülőknek, ahol tájékoztattam őket a teljesítményről és tanácsokkal láttam 

el őket. A gyermekek részére heti 1 alkalommal artikuláció-fejlesztő foglalkozást 

tartottam. Akinek a nyelvfejlettségi szintje elmaradást mutatott, annak 

gyógypedagógiai/ mozgásterápiás/ orvosi, stb. megsegítést is javasoltam. 

Az artikuláció-fejlesztés eredményei tanév végén: 

Tünetmentes: 4 gyermek 

Lényegesen javult:10 gyermek 

Részben javult: 4 gyermek 

Keveset javult: 2 gyermek 

Nem javult:0 

Nem minősíthető: 0 

 

 Tanév végi tapasztalatok összessége: a Nagycenki Aranypatak Óvoda és Mini 

Bölcsőde épületében a logopédia fejlesztés eszközi feltételei nagyon jók: külön helyiségben, 

megfelelő nagyságú falitükörrel, székekkel, asztalokkal mosdóval felszerelt logopédia szoba 

áll a gyermekek és a logopédus rendelkezésére. Az ablak hangszigetelése megfelelő, a szoba 

hőmérséklete jó. Az előtérből néha beszűrődik zaj, de ez hamar megszűnik (amikor a szülők 

elhagyják a bejárat előtti ajtót). 

 Az óvodavezető, az óvodapedagógusok, az óvodai dolgozók segítőkészsége, 

gyermekek iránti elhivatottsága, szakmaisága példaértékű. A település önkormányzata is 
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nagyfokú segítséget nyújt ahhoz, hogy a gyermekek fejlesztése a lehető legjobban 

megvalósulhasson.  

 A szülőkkel való kapcsolattartás formái a tanév során: fogadóórákon, telefonon, 

interneten folyamatosan beszéltünk, sőt több esetben óralátogatás is történ, amikor a szülő 

megnézte, vagy részt vett a foglalkozáson (Pl.a „Mozgásba ágyazott beszédfejlesztésen).  

 Az artikuláció-fejlesztés során a gyermekek nyelvi fejlesztésére is nagy hangsúlyt 

fektettem. Hétről hétre tanultunk egy-egy verset, mellyel figyelmet, emlékezetet, szövegértést, 

gondolkodást fejlesztettem, szókincsbővítést végeztem. Megtanulták a gyerekek a hallott 

szöveget megismételni, és a mozgás-beszéd koordinációt is ügyesítettük. Fontosnak tartottam 

még a gyerekek általános ismereteinek és  aktív szókincsének bővítését is. A hangfejlesztések 

során a szenzoros és motoros differenciálást is megvalósítottuk. 

 Nehézséget jelentett a tanév során, hogy a gyerekek gyakran és sokáig voltak betegek, 

és voltak olyanok is, akik nem hoztak felszerelést, illetve nem fordítottak figyelmet a 

mindennapos otthoni gyakorlásra. Vannak akik nem értik meg, hogy az iskolai, tanulási 

nehézségek megelőzése fontosabb lenne még az óvodában, mint az iskolában a halmozott 

nehézségekkel küszködni. 

 Köszönöm mindenkinek, aki bármilyen módon támogatja a zavartalan logopédiai 

ellátást, mellyel segíti a gyermekek beszéd- és nyelvfejlődésének erősítését. 

 

        Farkas Ildikó 

        Logopédus 

 

10. Bölcsőde működéséről   
 

A nevelési évet szeptemberben 8 bölcsődéssel kezdtük, teljes létszámmal. Mikor betöltötték a 

gyerekek a harmadik évüket, óvodába szoktattuk őket, de helyettük folyamatosan érkeztek az 

új, két éves bölcsődéseink.   

A szakmai ellenőrzés a bölcsőde működését megfelelőnek találta.  

Köszönjük az árnyékolót! A nyitott polcot a baba konyhában tudjuk használni, a felújított 

törölköző tartó is megfelel most már az előírásoknak.  Udvari és mozgásfejlesztő játékaink 

tárolása gondot okoz, de reméljük egyszer erre is lesz majd megoldás. 

 Az új gyermekek beszoktatása zökkenőmentes volt és minden gyermek biztonságra, 

szeretetre és sok-sok élményre tett szert. A szülők is nagyon pozitívan álltak hozzá 

mindenhez, nagyon nyitottak és együttműködőek voltak, igazi családias légkör alakult ki 

bölcsődénkben.  

A kisgyermeknevelő lakóhelyén állásajánlatot kapott, így augusztus végén elköszönt tőlünk.  

Szeptembertől munkáját Berényi Elvira látja el, aki eddig kisgyermeknevelő helyettes volt. 

Brummer Ildikó októberben nyugdíjba vonul. A megüresedő álláshelyre pályázatot 

hirdettünk. 
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11. Beiratkozás 
 

Az idei évben személyesen találkoztunk a szülőkkel, az óvodai beíratások alkalmával. A 

folyamatosan Nagycenkre költözködő családok nyáron is írattak be óvodás korú gyermekeket.  

 

A bölcsődébe 15 kisgyermek felvételére érkezett igény. 8 főt tudtunk felvenni, 7 gyermek 

várakozólistára került. 

 

Az óvodába a 2022/2023-es tanévre 63 gyermeket írattak be szüleik, ebből 41 gyereket 

tudtunk felvenni, így minden óvodai csoportunk 30 – as létszámmal működik majd. 22 

gyermek jelentkezését kellett elutasítanunk.  

 

12. Kapcsolat a családdal 

 

 A családokkal az intézmény rendkívül szoros, intenzív partneri együttműködést ápol. 

Támogatásuk, megítélésük, munkánk elismerésében nagyon sokat számít.  

Az óvodai eseményeket, rendezvényeket, ünnepségeket nagy létszámban látogatták a szülők, 

nagyszülők, vendégek. 

Óvodai szinten a szülői értekezletek 80%-os látogatottságáról tudunk beszámolni. A szülői 

szervezet tagjai maximálisan segítik az intézmény munkáját. 

 

 

Összegzés: 

 

A Nagycenki Aranypatak Óvoda és Mini Bölcsődében folyó munka összhangját, minőségi 

színvonalát nagymértékben segítik az intézmény dolgozói. Minden óvodai programunkon 

aktívan közreműködő gárda. Munkájukban igényesek. 

Nagyon tartalmas, nehéz év áll mögöttünk. A folyamatos megfelelés, a változások nyomon 

követése, a személyi változások, törvényességi háttérnek való megfelelés, a vezetői feladatok 

széleskörű ellátása nem kis kihívás, de kitartó munkatársaim jó kis csapattá kovácsolódva, 

együttműködve, lelkesen támogatják feladataim elvégzését. 

Korrekt, segítőkész, emberi kapcsolatokban sokat nyújtó emberek.  Köszönet érte! 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

Köszönöm az Óvodáért tett munkájukat, segítségüket, minden igyekezetüket, amelyek által 

biztosították a feltételeket az intézmény működtetéséhez.  

Kérem a Képviselő-testületet beszámolóm elfogadására és az intézmény további 

támogatására! 

Nagycenk, 2022-08-31 

Tisztelettel:          

Nemes Viktória 

intézményvezető 



 
Fertőboz Község Önkormányzata  

            9493 Fertőboz, Fő u. 17. /Fax: 06-99-531-080 Email: fertoboz@fertoboz.hu 

                            22 ..   NN AA PP II RR EE NN DD     

EE LL ŐŐ TT EE RR JJ EE SS ZZ TT ÉÉ SS   

 

Tájékoztató a Nagycenki Széchenyi István Általános Iskola munkájáról  

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Idei évben, hasonlóan több év  iskolai előterjesztéséhez, a képviselő-testület az iskolai munkáról 

kizárólag tájékoztatót tárgyal meg, mivel az Iskola fenntartója már évek óta a Soproni Tankerületi 

Központ.  

 

Az iskolai tájékoztató a statisztikán kívül tartalmazza a pedagógiai folyamatokat, az elért tanul-

mányi és versenyeredményeket, a kompetencia mérés eredményeit. A továbbtanulási mutatók 

szerint továbbra is a szakgimnázium és szakközépiskola a legnépszerűbb a tanulók körében.   A 

tanév értékelését a pedagógiai program megvalósítása érdekében megtették, illetve láthattuk az 

intézmény programjainak, rendezvényeinek is a teljes körű ismertetését.  

 

Idei évben tervezést követően a  nagycenki képviselő-testület döntést hozott arról, hogy nyertes 

Tankerületi Pályázat megvalósítása - KEHOP-5.2.2-16-2016-00037 számú projekt ( épületener-

getikai pályázat-116.109.750 Ft  ) megvalósítása esetén biztosítja saját erőből az épület vízszige-

telését.  

 

A projekt még nem indult el, még a helyszíni szemle megtartása is elhúzódott ( közbeszerzési 

folyamat ) , így abban további eredményt mondani nem tudunk.  

 

Az iskola fenntartásához Önkormányzatunknak nem kellett eddig hozzájárulni, mivel az iskola-

buszt a Tankerület biztosítja, a buszbiztosításban pedig benne van a személybiztosítás is, ezért 

külön költség nem keletkezett.  

 

Javasolom a  T. Képviselő-testületnek, hogy a tájékoztatót vegye tudomásul. 

 

………………………./2022.(…..) önkormányzati határozat 

 

Nagycenki Széchenyi István Általános Iskola munkájáról tájékoztató  

 

Fertőboz Község Önkormányzatának Képviselő-testülete tudomásul veszi a Nagycenki 

Széchenyi István Általános Iskola intézményvezetőjének tájékoztatóját. 

 

A képviselő-testület megköszöni az iskolaigazgató, és kollégáinak egész éves munkáját, és a 

jövőbeni munkájukhoz is sok sikert kíván.   

 

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a határozatról az intézményveze-

tőt értesítse.  

 

 Felelős:  Kutrucz Gyula polgármester 

Határidő:  azonnal, szóban   

 

 Fertőboz, 2022. október 20.      Kutrucz Gyula  

polgármester 
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Tájékoztatás a 2021/2022. tanévről  
 

1. STATISZTIKA 
1.1. Osztályok és tanulók száma 

A tanulói létszám alakulása 

 
  09. 10. 11. 12. 01. 

    SNI BTM Össz:   SNI BTM Össz:   SNI BTM Össz:   SNI BTM Össz:   SNI BTM Össz: 

1. 27 0 1 27 27 0 1 27 27 0 1 27 27 0 1 27 27 0 1 27 

2. 22 2 1 24 22 2 1 24 22 3 1 25 22 3 1 25 22 3 3 25 

3. 14 0 1 14 14 0 1 14 14 0 1 14 13 0 1 13 13 0 1 13 

4. 19 0 1 19 19 0 1 19 19 0 1 19 19 0 1 19 19 0 1 19 

alsó tagozat 82 2 4 84 82 2 4 84 82 3 4 85 81 3 4 84 81 3 6 84 

5. 14 1 3 15 14 1 3 15 14 1 3 15 14 1 3 15 14 1 3 15 

6. 18 1 0 19 18 1 0 19 18 1 0 19 18 1 0 19 18 1 0 19 

7. 19 0 2 19 19 0 2 19 19 0 2 19 19 0 2 19 19 0 2 19 

8. 15 2 0 17 15 2 0 17 15 2 0 17 15 2 0 17 15 2 0 17 

felső 
tagozat 

66 4 5 70 66 4 5 70 66 4 5 70 66 4 5 70 66 4 5 70 

techn.o. 3 0 0 3 3 0 0 3 3 0 0 3 3 0 0 3 3 0 0 3 

Össz: 151 6 9 157 151 6 9 157 151 7 9 158 150 7 9 157 150 7 11 157 

                       02. 03. 04. 05. 06. 

    SNI BTM Össz:   SNI BTM Össz:   SNI BTM Össz:   SNI BTM Össz:   SNI BTM Össz: 

1. 27 0 1 27 27 0 1 27 27 0 1 27 27 0 1 27 27 0 1 27 

2. 22 3 3 25 22 3 3 25 22 3 3 25 22 3 3 25 22 3 3 25 

3. 13 0 1 13 13 0 1 13 13 1 1 13 13 1 1 13 13 1 1 13 

4. 19 0 1 19 19 0 1 19 19 0 1 19 19 0 1 19 19 0 1 19 

alsó tagozat 81 3 6 84 81 3 6 84 81 4 6 85 81 4 6 85 81 4 6 85 

5. 15 1 3 16 15 1 3 16 15 1 3 16 15 1 3 16 15 1 3 16 

6. 18 1 0 19 18 1 0 19 18 1 0 19 18 2 0 21 18 1 0 19 

7. 19 0 2 19 19 0 2 19 19 0 2 19 19 0 2 19 19 0 2 19 

8. 15 2 0 17 15 2 0 17 15 2 0 17 15 2 0 17 15 2 0 17 

felső 
tagozat 

67 4 5 71 67 4 5 71 67 4 5 71 67 5 5 73 67 4 5 71 

techn.o. 3 0 0 3 3 0 0 3 3 0 0 3 3 0 0 3 3 0 0 3 

Össz: 151 7 11 158 151 7 11 158 151 8 11 159 151 9 11 161 151 8 11 161 

 

1.2. Hiányzás  
 

Egy főre jutó igazolt hiányzási órák száma 106,9 óra 

Egy főre jutó igazolatlan hiányzási órák száma 0, 1 óra  

Hiányzás miatt osztályozhatatlanná vált tanulók száma 0 

Igazolatlanul mulasztó tanulók száma 
1–9 óra 10–29 óra 30–49 óra 50 óra felett 

4 0 0 0 
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1.3.. Személyi feltételek 

 

Álláshely fajtája 

A tanévben 

Teljes munkaidőben 

dolgozó 

Részmunkaidőben 

dolgozó 

Óraadóként 

dolgozó 
Összesen (fő) 

fő 
(itt csak egész szám lehet) 

fő 
(itt csak egész szám 

lehet) 

fő 
(itt csak egész szám 

lehet) 

Pedagógus 12 1 4 17 

Pedagógus munkát segítő 2 0 0 2 

Nem pedagógus 2 1 0 3 

 

Várható problémák jelzése /Javaslatok a következő félévre/ tanévre 
 

A digitális oktatás során keletkezett hiányosságok pótlása.  

 

1.4. 1.Tárgyi feltételek alakulása 
 

A pedagógiai program végrehajtásához szükséges helyiségek, bútorzatok és egyéb berendezési 

tárgyak, valamint egészség és munkavédelmi eszközök felsorolását a nevelési-oktatási 

intézmények működéséről szóló 20/2012.(VIII.31.) EMMI rendelet 2. számú melléklete 

tartalmazza. Iskolánk rendelkezik az oktatáshoz szükséges alapvető eszköz állománnyal.  

Két projektort kaptunk. 

 

A PP megvalósulásához szükséges hiányzó infrastruktúrák jelzése. 
 

A villamoshálózat elavult, feltétlenül szükséges a korszerűsítése, de ez évek óta húzódik. 

B épületünkben még a régi radiátorok vannak felszerelve, van, ahol a kilyukadás veszélye 

fenyeget. Az udvaron levő sportpálya burkolata egy nagyobb területen felpúposodott, 

botlásveszélyes. Tornaszobánk ki van adva. Elavult tantermi bútoraink cseréje (magyar terem) 

 

2. PEDAGÓGIAI FOLYAMATOK 
 

2.1.Előző évi beszámolóban fejlesztendő területek-ebből adódó feladatok és megvalósulásuk 

a tanévben 
 

Fejlesztendő terület Feladat Megvalósulásuk 

Tantárgyi korrepetálások  A tantárgyi korrepetálások 

megszervezése felső 

tagozaton. 

A tanulók részt vesznek a 

korrepetálásokon. A 

korrepetálások ellenőrzése kiemelt 

feladat.  

Neveltségi szintmérések  A felvett adatok elemzése. Egységesíteni az elemzés 

szempontjait.  

SNI, BTM tanulók 

szakvéleményében foglaltak 

érvényre juttatása 

Szakvélemények 

megismerése, tervező 

munkában, tanórai 

munkában érvényesíteni. 

Óralátogatásokon megjelennek a 

szempontok. SNI, BTM tanulók 

tanulmányi munkája javul. 
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2.2. Pályázatok, projektek 
 

Hány pályázatot nyújtott be az intézmény a 

félévben/tanévben? 0 

Ebből hány volt sikeres? 0 

Az elnyert összeg összesen: 0 

 

3.EREDMÉNYEK 
 

3.1.    Tanulmányi eredmények  
3.1.1. Általános iskola 

 

Évf. matematika matematika magyar 

ny.  

magyar 

ny. 

magyar 

i.  

magyar 

i.  

történelem történelem idegen 

nyelv 

idegen 

nyelv 

2021/22    2021/22               

I. félév  

2021/22    2021/22               

I. félév 

2021/22    2021/22               

I. félév 

2021/22    2021/22               

I. félév 

2021/22   2021/22               

I. félév 

tanév végi.   tanév 

végi. 

  tanév 

végi. 

  tanév végi.   tanév 

végi. 

  

1. - - - - - - - - - - 
2. 4,59 - 4,36 - 4,77 - - - - - 
3. 3,77 3,84 3,92 3,89 4,31 4,32 - - - 3,60 
4. 3,74 3,65 3,84 3,88 4,44 4,29 - - 3,79 4,39 
5. 3,53 3,55 3,33 3,60 3,67 4,10 3,80 4,10 4,33 3,84 
6. 3,17 3,44 3,06 3,11 3,39 4,06 3,78 3,67 4,00 3,72 
7. 3,37 3,67 3,63 3,40 3,89 4,13 4,37 3,93 3,05 3,07 
8. 3,67 3,48 3,60 3,38 4,07 3,76 3,87 3,67 4,13 3,95 

 

3.2. Versenyeredmények 

Az első félév során a kialakult vírushelyzet miatt nem vettünk részt versenyeken.  

 
Verseny neve résztvevő száma elért eredmény 

Költészet napi szavalóverseny alsó tagozatos tanulók  

III. Eszterházai Versünnep Fesztivál 3 tanuló  

Petőházi versmondó verseny 3 tanuló 2. hely  

Agyagosszergényi népdaléneklési 

verseny 

3 tanuló  

I. Kövirózsa Népdaléneklési 

verseny Sopronkövesd 

17 fő Arany és ezüst 

minősítés. 

Agypárbaj 2022. május 6-án rendeztük meg iskolánkban 

alsó tagozatos diákok számára az 

"AGYPÁRBAJ" területi matematika versenyt, 

ahol 12 iskola, több mint 70 diákja mérte össze 

tudását. 

2. o.  1. hely 3. hely  

3. o. 2. hely  

4. o. 2. hely   

 

DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS 

DÖNTŐ- asztalitenisz 
II. kcs. Lány-csapat Országos 3. hely 

DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS 

DÖNTŐ- asztalitenisz 
II. kcs. Lány-egyéni  

DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ 

asztalitenisz 
II. kcs. Fiú.; IV. kcs. Fiú-Lány- Csapat  

DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ 

asztalitenisz 
IV. kcs. Fiú- Lány - egyéni  

DIÁKOLIMPIA Körz.-i DÖNTŐ III. kcs. Fiú  
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labdarúgás 

DIÁKOLIMPIA Körz.-i DÖNTŐ 

labdarúgás 
II. kcs. Fiú  

DIÁKOLIMPIA Körz.-i DÖNTŐ  

labdarúgás 
I. kcs. Fiú  

DIÁKOLIMPIA Körz.-i DÖNTŐ 

labdarúgás 
IV. kcs. Fiú  

BOZSIK FESZTIVÁL-tavaszi 

labdarúgás 
I. kcs. Fiú  

DIÁKOLIMPIA M. - i DÖNTŐ 

labdarúgás 
IV. kcs. Fiú  

BOZSIK FESZTIVÁL-tavaszi 

labdarúgás 
II.kcs. vegyes  

Szántay Országos Levelezős kémia 

verseny 
8. osztályos tanulók  

Körzeti Német nyelvi verseny Sopron 8. osztályos tanulók  

 

3.3 A kompetenciamérés eredményei 

 

 6. osztály MATEMATIKA 

  2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Nagycenk 1383 1417 1431 1437 1508 1543 1469 1516 1435 
nem 

volt 

1470 

Országos átlag 1486 1489 1489 1491 1497 1486 1497 1499 1495  1468 

Községek 

átlaga 
1437 1435 1436 1456 1448 1432 1442 1446 1450 

 
1428 

Közepes 

községek 

átlaga 

1434 1434 1432 1455 1148 1427 1439 1440 1446 

 

1425 

 

 

 8. osztály MATEMATIKA 

  2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Nagycenk 1605 1680 1533 1654 1742 1596 1668 1727 1594 
nem 

volt 
1540 

Országos átlag 1601 1612 1620 1617 1618 1597 1612 1614 1624  1609 

Községek 

átlaga 
1550 1549 1558 1570 1555 1537 1543 1548 1563 

 
1548 

Közepes 

községek 

átlaga 

1548 1548 1555 1567 1553 1534 1537 1544 1563 

 

1541 

 8. osztály SZÖVEGÉRTÉS 

  2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Nagycenk 1603 1657 1529 1542 1598 1540 1563 1624 1532 
nem 

volt 1490 

Országos átlag 1577 1567 1555 1557 1567 1568 1571 1602 1608  1590 

Községek átlaga 1513 1494 1493 1497 1494 1499 1503 1530 1542  1523 
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3.4. Továbbtanulási mutatók 

 2020-2021 tanév felvett tanulók 2021-2022. tanév felvett tanulók 

Hová Gimnázium 
szakgimnázium 

szakközépiskola 

szakiskola 
Gimnázium szakgimnázium szakközépiskola 

Fő 1 10 1 5 2 15 

 
3.5. Vizsga eredmények 

3.5.1. Osztályozó vizsga 
 Miből Eredmények 

   

1 fő magántanuló  6 osztály matematika, magyar 

nyelv és irodalom, 

természettudomány, ének-zene, 

német nyelv, etika/ hit és 

erkölcstan, digitális kultúra, 

történelem, hon és népismeret 

eredményes 

   

 

3.5.2.Tantárgyi bukás 

 
 Miből 

1 fő 6.o. magyar nyelv 

 

4. NEVELÉS 
 

4.1. Fegyelmi eljárás 
Időpont Érintett tanuló 

neve 

A fegyelmi eljárás 

vezetője 

Fegyelmi büntetés 

[Nkt. 58. § (4) a)-f), (7) a)-e)] 
Megjegyzés 

                                                 

 

Közepes 

községek átlaga 
1512 1493 1490 1495 1495 1496 1498 1526 1538 

 
1515 

6. osztály SZÖVEGÉRTÉS 

  2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Nagycenk 1472 1484 1425 1542 1456 1526 1525 1439 1395 
nem 

volt 1527 

Országos átlag 1465 1472 1497 1481 1488 1494 1503 1492 1499 
 

1478 

Községek 

átlaga 
1408 1412 1428 1430 14241 1425 1434 1429 1439 

 
1427 

Közepes 

községek 

átlaga 

1404 1413 1423 1426 1423 1419 1432 1421 1432 

 

1421 
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nem volt 

 

4.2.  
Elismerések kitűntetések 

 

Intézményünkből  40 éves munkájának elismeréseként 3 főt Szolgálatért emlékéremmel tüntetett ki. 

1 fő megkapta az Emberi Erőforrások Minisztériumának Elismerő Oklevelét.  
 

5.STRATÉGIA: A TANÉV ÉRTÉKELÉSE AZ ALÁBBI SZEMPONTOK SZERINT 
 

5.1. A tanévre kitűzött célok, feladatok értékelése  

5.1.1.Folyamatos nevelési és oktatási feladataink a Pedagógiai Program megvalósítása érdekében: 

 Tanulmányi munka erősítése, kötelességek teljesítésének folyamatos ellenőrzése 

 
2021/2022 2020/2021  2019/2020 2018/2019  2017/2018 2016/2017 2015/2016 2014/2015 2013/2014 

4,3 4,31 4,28 4,1 4,1 4,2 3,9 4,1 3,9 

 

Tantárgy neve Tantárgyi 
átlag 

Jegyek átlagos 
száma 

Tantárgyat 
tanulók 
száma 

Tantárgyi 
bukás 

Magyar nyelv 3.68 13.73 120 1 

Biológia- egészségtan 4.27 6.71 34 0 

Digitális kultúra 4.58 7.66 32 0 

Életvitel és gyakorlat 4.76 11.47 32 0 

Ének-zene 4.67 9.54 120 0 

Etika /Hit- és erkölcstan 4.62 7.17 120 0 

Fizika 3.53 8.82 34 0 

Földrajz 4.31 11.94 34 0 

Hon- és népismeret 4.19 7.00 17 0 

Informatika 4.53 7.76 34 0 

Kémia 4.00 6.44 34 0 

Környezetismeret 3.93 11.91 32 0 

Magyar irodalom 4.00 15.73 120 0 

Matematika 3.71 11.32 120 0 

Német nyelv 3.84 12.91 85 0 

Technika és tervezés 4.62 10.81 54 0 

Technika, életvitel és gyakorlat 4.23 6.16 19 0 

Természettudomány 3.90 10.59 32 0 

Testnevelés és sport 4.60 13.54 120 0 

Történelem, társadalmi és 
állampolgári ismeretek 

3.84 11.79 66 0 

Vizuális kultúra 4.43 13.03 120 0 
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Neveltségi szint folyamatos emelése, együttélés szabályainak betartatása (Pedagógiai program) 

A tanévet az osztályfőnökök az intézményi neveltségi szint mérésével kezdték.  

A visszaérkező tanulók neveltségi szintje az előző tanévhez képest romlott.  

Tanulóink többsége az iskolai élet szabályait nehezen fogadja el és tartja be. Az osztályok többségében 

egyre több a nehezen kezelhető gyerekek száma. A tünetek mögött sokféle ok rejtőzik, elsősorban a 

pedagógusok tekintélyének csökkenése, amit a digitális oktatás társadalomra gyakorolt hatásának 

tulajdonítunk és az okok között szerepel még pl.: a szülők iskolázatlansága, a családok szétbomlása, 

válási konfliktusok, mozaikcsaládok létrejötte, megfelelő családi támogatás hiánya, , hárítás, a …stb. 

A felfokozott élethelyzetben a szülők hárítják a felelősséget, és a rossz teljesítményért, renitens 

magatartásért a pedagógusokat okolják. Önmagához képest év eleje óta minden osztályközösség és 

minden tanuló fejlődött valamilyen mértékben. A konfliktusok kezelését munkánk természetes 

velejárójának tekintjük. 

A Széchenyi-emlékek ápolására. 
Névadónk példa a tanulók és pedagógusok számára. A tanév során projektoktatás keretben 

emlékeztünk meg róla születés napján és halálának évfordulóján. 

Alapkészségek, képességek kialakítása, fejlesztése az életkoruknak megfelelően. 

Az alapkészségek biztos tudása, elengedhetetlen feltétele a tovább haladásnak. Ezek kerültek 

megerősítésre a helyi tantervünk óraszámaiban.(matematika 5 óra, + 1 magyar óra…) 

 

Nevelési célkitűzések és ebből adódó feladatok ebben a tanévben: 

1. A mindennapi kapcsolatokra vonatkozó értékek közül: 

Kulturáltság a viselkedésben, kommunikációban, segítőkészség, tapintat, figyelmesség. CÉL: A 

másik ember tiszteletére nevelés, a viselkedési és magatartási formák megismertetése és 

gyakoroltatása. Toleranciára, a másság elfogadására nevelés. 

Ennek érdekében: 

A feladat különböző rendezvényeken, a mindennapi életben, osztályfőnöki órákon 

szituációsjátékokban, kirándulásokon, rendezvényeken stb. odafigyeltünk a tanulóink viselkedésére. 

Megismertettük a gyerekeket az alapvető szabályokkal, betartattuk és példát mutattunk számukra. Arra 

törekedtünk, hogy a társalgás hangneme megfelelő, udvarias legyen írásban és szóban egyaránt, ezért 

az intézmény valamennyi pedagógusa, dolgozója felelős volt. 

 

Kiemelt oktatási célkitűzések és ebből adódó feladatok ebben a tanévben: 

1. Az iskola magas tanulmányi átlagának megőrzése, a kompetencia mérések eredményeinek 

javítása 
CÉL: a kompetencia mérés eredmények javítása, a községi átlag vagy annál jobb eredmények 

elérése 

Ennek érdekében feladataink: 

 feltérképeztük a kompetenciaterületeket az iskolában 1-8. osztályig, elemeztük, az eredmények 

alapján megfogalmaztuk a feladatok gyakorlati megvalósításának lehetőségét. 

 

 A 2020-2021-as tanévben az előző tanévi olvasás- szövegértés terület mérésének eredménye alapján 

és az Intézményi Helyzetértékelésünk alapján, (amely a Soproni Tankerületi Esélyegyenlőségi 

Helyzetelemzése és Esélyegyenlőségi Intézkedési terve alapján készült, tartalmazza a következőket: 

,,beavatkozásra, fejlesztésre van szükség. Főként a kompetenciamérési eredmények javítása a cél, a 

változásokat egy hosszú távú, hatékonyan előkészített folyamatként kell elképzelnünk………a jelzett 

problémás mutató javítására és az elvégzett feladatokról)  végeztük a fejlesztést.  

A javításra tett intézkedéseink. 
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 Valamennyi tantárgy feladatául jelöltük meg, hogy minden lehetséges módot megragadunk arra, 

hogy fejlesszük a tanulók beszédértését, szövegértését, hangos és értő olvasását.  

 Azon tanulók, akiknek az eredménye nem érte el a közepes átlagot kötelező jelleggel vettek rész a 

tanuló szobai foglalkozásunkon, hol tanári irányítással végezték a másnapra készülést.  

 Az idei évben csak első és második osztályban volt felzárkóztatás egy - egy óra.  

 A 2021-2022-es tanévben 2019-es tanévi matematika terület mérésének eredménye alapján 

végeztük a fejlesztést.  

 

2.4.A célok megvalósítása a következő feladatokkal érhető el: 

- 1.Eredményes, egyénre szabott módszerek kiépítése: 

- értő olvasás, helyesírás javítása (korrepetálás, felzárkóztatás) 

- felzárkóztatás, tehetséggondozás (tanórai differenciálás, korrepetálás, igény és lehetőség szerint 

szakkörök működtetése) 

2.Alapvető készségek, képességek kialakítása, fejlesztése: 

- anyanyelv: írás, olvasás, helyes beszéd és nyelvi ismeretek elsajátítása, folyamatos fejlesztése 

- matematika: gondolkodási műveletek, az emlékezet, a megfigyelés, a megértés, a következtetés, 

a logikai ítélőképesség és az absztrakciós képesség fejlesztése 

- idegen nyelv: a hétköznapi helyzetekben való használathoz szükséges alapismeretek elsajátítása 

- művészetek: ízlés, látásmód, kifejezőképesség fejlesztése. Igény kialakítása a rend, tisztaság, 

otthonosság iránt 

- testnevelés és sport: mozgáshiány pótlása, az optimális testi-lelki fejlődés elősegítés 

 

Tehetséggondozás, felzárkóztatás, egyéni fejlesztés (SNI, BTMN…) Az iskola elengedhetetlen 

feladatai közé tartozik a tanulási problémákkal küzdők vagy időszakosan lemaradók 

felzárkóztatása. Jelentősen csökkent ezen óráknak a száma az előző évekhez képest. Oka a 

rendelkezésre álló humánerőforrás kevés.  Intézményünk e téren sokat tesz. Az alábbi táblázat 

összefoglalja ez irányú tevékenységeinket. 

 

Felzárkóztatás módja Tanulók köre Feladatot végző 

felzárkóztató foglalkozás 1-2 évfolyam tanulói tanítók 

fejlesztő foglalkozás 1-8 évfolyam SNI tanulói gyógypedagógus 

fejlesztő foglalkozás 1-8 évfolyam BTM tanulói fejlesztő pedagógus 

logopédiai foglalkozás 1-4 évfolyam  logopédus 

egyéni segítségnyújtás - 

napközi, tanulószoba 

1-8 évfolyam tanulói tanítók, tanárok 

 

Tehetséges tanulóink szintén kiemelt figyelmet kapnak. A kialakult helyzet miatt a tanulóknak 

nem indítottunk a szakköröket. Sportköri foglalkozásaink működtek. Iskolánk arculatában a két 

legfontosabb elem a matematika és a testnevelés kiemelt gondozása, de más területeken is 

igyekszünk az átlagosnál jobb képességű tanulók fejlődését segíteni.  

A pedagógiai munka során arra törekedjünk, hogy az életkori és az egyéni sajátosságokat szem előtt 

tartva játékosan, változatos tevékenységeken keresztül valósítsuk meg nevelési feladatunkat. Nagy 

hangsúlyt fektessünk a motivációra, a foglalkozási területek komplexitására, az egyéni bánásmódra, 

az érzelmi nevelésre, gondozásra.  

 

 

 

6. AZ INTÉZMÉNY PROGRAMJAI, RENDEZVÉNYE 
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6.1. Az intézmény kiemelkedő rendezvényei a tanévben 

 

Ovisuli, Javítóvizsgák lebonyolítása, Tanévnyitó ünnepség, tankönyvosztás, Tanév eleji szülői 

értekezletek, 1. és 6. osztályban, „Széchenyi nap” Projektnap, Széchenyi születésének évfordulója 

Községi ünnepség Széchenyi István születésének évfordulóján, Európai Diáksport Nap, Tisztelgés 

az aradi vértanúk emléke előtt, iskolai ünnepség, Községi ünnepség az 1956-os forradalom 

évfordulóján, Takarékossági Világnap, Krókusz projekt, Hűség napi megemlékezés, Karácsonyi 

játszóház, Pályaválasztási szülői értekezlet a 8. osztályban, I. félév vége, osztályozó értekezlet, 

Szülői értekezlet valamennyi évfolyamon, Minősítés, Vezetői tanfelügyelet,  Általános Iskolai 

beiratkozás, Agypárbaj matematikaverseny, Vezetői tanfelügyeleti ellenőrzés, Széchenyi Iskolák 

Találkozója- Csorna, Családi Nap, DÖK nap, Osztálykirándulások, Tanévzáró, Ballagás, Napközis 

táborok (5 csoport) 

 

6.2. A tanév partneriskolai programok rövid ismertetése 

 

Úszásoktatásunk a Peresztegi Általános Iskolával valósult meg. Áttanító kollégáink vannak a 

Peresztegi Általános Iskolától és a Soproni Horváth József zeneiskolából, tőlünk egy kolléga 

tanított a hegykői általános iskolába. 

7.AZ INTÉZMÉNYI MUNKA OLYAN TERÜLETE, AMELYET NEM ÁLLT MÓDJÁBAN 

KIFEJTENI, DE FONTOSNAK TART 

 

Rendszeres a kapcsolattartás a szülőkkel: szeptember végén a 6. és az 1. osztályban tartottunk szülői 

értekezletet, rendszeres konzultációs lehetőséget biztosítunk online és jelenléti fogadó órák 

keretében Az idei félév végén is osztályszülői értekezleteken ismertettük és elemeztük a tanulói 

közösség félév tanulmányi szorgalmi és magatartási munkáját. 

 

Az iskolai Diákönkormányzat tevékenységének értékelése: 

. A diákönkormányzat a tanév során a munkatervben előre egyeztetett feladatait és programjait 

teljesítette. A diákönkormányzat patronáló tanára biztosította az alapvető kapcsolatot az 

iskolavezetés és a diákönkormányzat között. A kialakult jó kapcsolat remélhetőleg továbbra is 

fenntartható és közvetlen eszmecserét tesz lehetővé az iskolavezetés és a diákok között. 

 

Az iskola működése jól tervezett. Alapelv, hogy, legyen minden előre tervezett, jól meghatározott. 

Ilyen az ügyeleti rend, a helyettesítési rend. Az egész tanévre készítjük el a tanév rendjét, amely 

naptárszerűen tartalmazza az alkalmakat. 

A tanév során az iskolában rendkívüli eseménynek számított, hogy megjelentek az iskolai grafitik a 

iskolabútorokon és falakon, valamint az e-cigaretta. Egyre többet küzdünk a pedagógusokkal 

szembeni tiszteletlen viselkedéssel. 

 

A vezetőség irányítási feladatainak ellátására saját online vezetői irányítást alkalmaz (one note 

programban), ami lehetővé teszi a közös munkát elkerülve a felesleges feladatokat. 

A gyerekek értelmi képességei egyre gyengébbek, évről évre nehezebb összehangolni osztályonként 

a tanulmányi munkát. 

A családi háttér, a társadalmi környezet negatív hatásai egyre nehezebbé teszik tanulóinknak az 

igazi értékek felismerését. 

2022. 06. 30. 

Hüse Gabriella 

intézményvezető 



 
Fertőboz Község Önkormányzata  

            9493 Fertőboz, Fő u. 17. /Fax: 06-99-531-080 Email: fertoboz@fertoboz.hu 
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Beszámoló a település egészségügyi helyzetéről  

  
                                                                                                                            3. napirendi pont 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Az MD - Kol Kft , képviseli: Dr. Koloszár Gábor 2021. január 1-jétől látja el a Nagycenk-

Fertőboz háziorvosi vegyes körzetet.  

 

A praxis összlétszáma a korrekciók után 2475 fő ( 61  fővel nőtt a létszám  ). 

 

A folyamatos kommunikáció a betegekkel, honlapon, újságban, facebookon keresztül nagy segít-

ségre van abban is, hogy a beteg és az egészséges emberek ellátása elkülönítve is megoldható 

legyen.  

 

Önkormányzatunkkal jó együttműködésben telt el a 2021. és 2022. év, jelenleg az orvosi rendelő 

felújítása zajlik, így a rendelés változatlan időben Nagycenken megoldott. 

 

Kérem a T. Képviselő-testületet, hogy fogadja el a határozati javaslatot, és köszönjük meg a há-

ziorvosi szolgálat ,  ezen  dr. Koloszár Gábor háziorvos színvonalas munkáját és  Bene Tímea 

asszisztensnek  is, külön, hogy  az otthonában  a praxisnál 386 esetet emberi módon látott el.  

 
……/2022.(……..) önkormányzati határozat  

 

Háziorvosi beszámoló elfogadása 

 

Fertőboz Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a MD-Kol Kft – dr. Koloszár Gábor 

háziorvos- beszámolóját. 

 

A képviselő-testület megköszöni a háziorvos, és kollégájának (asszisztens) áldozatos munkáját. 

 

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a határozatról a háziorvosi szolgálatot értesít-

se.  

 

 Felelős:  Kutrucz Gyula polgármester 

Határidő:  15 nap  
 

Fertőboz, 2022. október 20. 

 

 

Kutrucz Gyula 

polgármester 



Háziorvosi beszámoló a település egészségügyi helyzetéről  

 

Tisztelt Polgármester Úr, 

Tisztelt Jegyző Asszony,  

Tisztelt Képviselőtestület, 

 

2021. január 1-től Nagycenk háziorvosi ellátását, területi ellátási kötelezettséggel az MD-Kol KFT látja 

el. Orvosi beszámolóm az első teljes éves beszámoló a praxisban töltött gyógyító-egészségmegőrző 

munkáról (2021.09.01-2022.09.01). 

A praxis szakmai működését, az orvosi - valamint nővéri tevékenység szakszerű végzését az előző 

éveknek megfelelően a Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztálya, a 

Soproni Járási Kormányhivatal Népegészségügyi Osztálya ellenőrzi. A betegellátási és oltási 

tevékenység a betegbiztonság figyelembevételével, saját és a Népegészségügyi Hivatal 

eljárásrendjének megfelelően történik.  A heti és havi jelentési kötelezettségek is megfelelően 

történtek. 

A Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő (NEAK) főorvosa havonta ellenőrzi a keresőképtelen 

állományban lévő betegek dokumentációját, valamint személyesen végzi a betegek egészségügyi 

állapotának felülvizsgálatát. 

A munkaképesség csökkenés százalékos meghatározását, valamint a fogyatékossági támogatást 

továbbra is a kormányablakban lehet kezdeményezni, az orvosszakmai összefoglalót, beutalást 

háziorvosként végezzük, az elbírálása a NEAK Orvosszakértői Bizottságának feladata.  

A veszélyes hulladék kezelése, elszállítása, megsemmisítése a Megoldás KFT-vel (9700, Szombathely, 

Körmendi út 92) kötött szerződés alapján havonta történik. 

A tavalyi számítógépes park, valamint az informatikai rendszer korszerűsítését az idei évben is tovább 

fejlesztettük a betegellátás minőségének javítása érdekében.  

A fertőzések lassítása érdekében, valamint a betegutak-betegellátás optimalizálása érdekében a 

telemedicinális ellátást, az E-Receptet (elektronikus vényfelírás), az aktív email elérhetőséget, 

valamint a praxis facebook-csoportját továbbra is aktívan fenntartjuk. A lakosság a visszajelzések 

alapján egyértelműen jónak tartja a fentieket. 

A rendelőben kidolgozott eljárásrend alapján végezzük munkánkat, amennyire a lehetőségeink 

engedik szeretnénk elválasztani az akut, fertőző betegek ellátását az egészséges (pl. jogosítvány 

alkalmassági vizsgálat), vagy krónikus panaszok miatt kivizsgálandó pácienseink ellátásától. Ennek 

érdekében lehetőség szerint időpont egyeztetést követően vizsgáljuk betegeinket. A maszk viselése 

az orvosi rendelő egész területén kötelező! 

A lakosság folyamatos egészségügyi ellátását ügyeleti időben központi ügyelet végzi (telephely: 

Sopron, Győri út 15), a Soproni Gyógyközpont Erzsébet Oktatókórház területén lévő Orvosi 

Ügyeleten. Az ügyeleti szolgálatot a térség háziorvosai látják el. 

A nagyközség lakosságának növekedési tendenciája az elmúlt évben is fennmaradt, a tavalyi 

pandémia és koronavírus oltások miatti bejelentkezési hullám lecsengett.  



2021.09.01-2022.09.01-ig összesen 181 fő jelentkezett be a praxisba, összesítve a ki-és 

bejelentkezőket, elhunytakat, 61 fővel nőtt a praxis létszáma. 

Praxis adatok: 

Praxis összlétszáma: 2475 fő 

Beteglétszám: 
         

  

 
 

 
  

   

Korcsoport analízis 
(összesített) 

 

     

   

 
   

         

 

Megnevezés Férfi Nő Összesen 

0 - 1 év 18 14 32 

1 - 3 év 26 26 52 

3 - 6 év 40 34 74 

6 - 14 év 78 93 171 

14 - 20 év 58 64 122 

20 - 30 év 107 116 223 

30 - 40 év 189 195 384 

40 - 50 év 228 212 440 

50 - 60 év 145 126 271 

60 - 70 év 118 147 265 

70 év felett 84 141 225 

Összesen 1091 1168 2259 
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A praxis betegei keresőképtelenség okainak statisztikája: 

 
 

  

 

Csoport Férfi Nő Összesen (fő) Összes % 

Fertőző megbetegedések 219 190 409 29,2 

Daganatos megbetegedés 3 2 5 0,4 

A vér és vérképző szervek 
betegségei 

4 0 4 0,3 

Mentális- és viselkedészavarok 7 14 21 1,5 

Az idegrendszer betegségei 22 38 60 4,3 

Endokrin betegségek 2 4 6 0,4 

A szem és függelékeinek 

betegségei 

3 7 10 0,7 

A fül megbetegedései 2 3 5 0,4 

A keringési rendszer betegségei 21 14 35 2,5 

A légzőrendszer betegségei 104 116 220 15,7 

Az emésztőrendszer betegségei 32 52 84 6,0 

A bőr és bőralatti szövet 
betegségei 

7 3 10 0,7 

A csont-izomrendszer betegségei 80 41 121 8,6 

Húgyuti rendszer megbetegségei 4 40 44 3,1 

Terhesség, szülés és a 
gyermekágy 

0 26 26 1,9 

Sérülés, mérgezés és külső okok 

bizonyos egyéb következményei 
177 148 325 23,2 

Az egészségi állapotot és 
egészségügyi szolgálatokkal való 
kapcsolatot befolyásoló tényezők 

7 10 17 0,2 

Összesen 353 313 666 100 



A praxis összesített betegforgalmi adatai 2021.09.01-2022.09.01 között: 

 

Összes ellátás: 19588 eset 

Rendelési időben ellátások (tanácsadással együtt) : 13710 eset 

Telemedicinális ellátás: 5492 eset 

Rendelőn kívüli/ háznál történő ellátások: 386 eset 

Ambuláns betegellátás: 96 eset 

Fekvőbeteg intézménybe utalt: 39 eset 

Szakrendelésre utalt: 555 beutalás (415 fő) 

Laborbeutalás: 1672 beutalás (937 fő) 

Röntgen vizsgálat: 410 beutalás (326 fő) 

Nemzeti Rehabilitációs Szakértői Hatóság: 27 beutalás 

 

Tavalyi évhez képest hozzávetőleg 15%-kal emelkedett a beutalók, vizsgálatok száma. Ez jól mutatja a 

pandémia lecsengését követő elmaradt kivizsgálások plusz terhelését. 

Krónikus betegségek megoszlása az országos átlagot tükrözi, nincs kiugróan magas számú 

betegségcsoport a lakosság körében. 

Körzeti szakápoló (Bene Tímea) otthonában ellátott 386 esetet. 

Iskolaorvosként a gyermekek szűrővizsgálatait, kötelező oltásainak beadását elvégeztük. A nem 

kötelező védőoltásokat is átlagon felüli mértékben igénylik pácienseink mind saját, mind a 

gyermekek egészségének megőrzése érdekében. 

A nemzeti rákmegelőző programokhoz csatlakoztunk, jelenleg is aktívan, sikeresen szűrjük az 50 év 

feletti lakosságot a vastagbélrák megelőzése céljából. Közel 150 pácienst vontunk be a programba és 

többeknél sikerült a daganat kialakulása előtt időben megakadályozni a komolyabb betegséget. 

Szeretném kiemelni a jó együttműködést asszisztensnőmmel Bene Tímeával és a körzet védőnőjével 

Csitkovicsné Prajczer Erikával. 

Köszönöm Polgármester Úr, Jegyző Asszony és a Képviselőtestület támogatását és egész éves 

bizalmukat!  

 

Jó egészséget kívánok! 

  

     dr. Koloszár Gábor háziorvos 

 

Nagycenk, 2022.09.02 



  

                                                            
Fertőboz Község Önkormányzata  

            9493 Fertőboz, Fő u. 17. /Fax: 06-99-531-080 Email: fertoboz@fertoboz.hu 
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Beszámoló a településen a védőnői feladatok ellátásáról    

 
                                                                                                                            4. napirendi pont  

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Csitkovicsné Prajczer Erika területi ellátottsággal kinevezett védőnő beszámolóját a melléklet 

szerint láthatja a képviselő-testület. 

 

A koronavírus járvány miatt 2021.év is megosztott volt, a személyes megjelenés, látogatás korlá-

tok közé volt szorítva. 

 

A védőnő által megadott adatok alapján láthatjuk, hogy az anyák  többsége továbbra is törekszik 

arra, és próbálja megoldani,  hogy gyermeke 3 éves koráig vele otthon lehessen.  

 

Az óvodai létszámot vizsgálva ( 3-6 éves korú 157 fő ) szintén látható, hogyha kiélezve is, de a 

maximális túllépéssel ( max. 20 % )   120 fővel, a nagycenki óvodában  tartható még az óvodai 

létszám.  

 

 

Javasolom a képviselő-testületnek, hogy köszönjük meg a védőnő munkáját, és beszámolóját 

fogadjuk el. 

 

 

……/2022.(……..) önkormányzati határozat 

 

Védőnői tájékoztató a 2021.évről   

 

Fertőboz Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a védőnői munkáról szóló 

beszámolót. 

 

A képviselő-testület megköszöni Csitkovitsné Prajczer Erika területi védőnőnek az egész éves 

munkáját, és a jövőbeni munkájához is sok sikert , kitartást kíván. 

 

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a határozatról a védőnőt értesítse.  

 

Felelős:  Kutrucz Gyula polgármester 

Határidő:  15 nap  
 
 

Fertőboz, 2022. október 20. 

 

 

Kutrucz Gyula 

polgármester 



Tájékoztató védőnői feladatok ellátásáról 2021. évben Nagycenk-Fertőboz községekben 

 

Készítette:Csitkovicsné Prajczer Erika területi védőnő 

 

 

A védőnői gondozás azon módszerek összessége, amely az egyén, a család, a 

közösség képességeit segíti kialakítani, fejleszteni, vagy visszaállítani az egészség megőrzése, 

fejlesztése, visszaszerzése, a betegségek megelőzése érdekében. 

A védőnői gondozás kiterjed a várandós anyák, és a 0 – 6 éves korú egészséges, és beteg, 

illetve szociálisan veszélyeztetett kiskorúak ellátására is. A tevékenység tartós, folyamatos és 

rendszeres cselekvés, ami történhet a védőnői tanácsadóban, önálló védőnői tanácsadás, 

fogadóóra, és családlátogatás keretein belül. 

A látogatások gyakoriságát a 49 / 2004. rend. 3. számú melléklete alapján végzem. 

A 2021-es évben a Covid-19 járvány miatt a területi védőnői ellátás rendje a járványügyi 

készültség idején többször változott. Járványügyi helyzettől függően személyes 

találkozásokkal szemben a távkonzultációt kellett előtérbe helyeznünk. 

 

 

 Várandós anyák gondozása: 

 

2021. évben nyilvántartásba vett várandós anyák száma: 33 fő , mindannyian a várandósságuk 

12. hete előtt jelentkeztek gondozásra. Az előző évben jelentkezett, de erre az évre átvitt 

várandósokkal együtt számuk:51 fő volt.  Egészségügyi okból veszélyeztetett várandós anyák 

száma 14 fő, szociálisan veszélyeztetett nem volt.  

Az év folyamán jelentkezett várandós anyák közül senki sem dohányzott. 

  A várandós anyák gondozása  családlátogatás, önálló védőnői tanácsadás keretein belül 

egyaránt történik. 2021. évben 88 esetben történt látogatás, távkonzultációban részültek 

száma:92 fő. Védőnői tanácsadáson a megjelenések száma:197 fő. 

 

Gyermekágyas gondozás: 

 

2021. évben szült anyák száma: 28 fő ( Egy halvaszülés történt) 

A gyermekágyas gondozást szintén a fenti rendelet alapján végzem, hetente.  

2021–ben 148 alkalommal történt gyermekágyas látogatás. Távkonzultáció útján 

tanácsadásban részültek 5 alkalommal. Védőnői tanácsadáson személyesen megjelent 5 fő 

gyermekágyas anya. 

 

0 – 6 hetes korú újszülött gondozás: 

 

 Látogatásaimat szintén a fenti rendeletben foglaltak szerint végzem: a kórházból hazajövetel 

után maximum 48 órán belül, majd heti gyakorisággal. 

2021 – ben az újszülöttek száma: 27 fő. 

 

0 – 1 éves korú csecsemők gondozása: 

  

2021- ben nyilvántartásba vett csecsemők létszáma: 34 fő, koraszülött nem volt közöttük. 

A csecsemő látogatások száma: 344 alkalom. Önálló védőnői tanácsadáson megjelenések 

száma  263 fő , távkonzultációk száma 182. 



    Az anyatejes táplálás, szoptatás alakulása 2021-ben:az év folyamán az 1. életévet 

betöltöttek száma: 40 fő, ebből  6 hónapos korig kizárólag anyatejjel táplált csecsemők száma 

17 fő. 

12 hónapos kora után 16 csecsemő kapott még anyatejet. 

 

 

1 – 6 éves korú gyermekek gondozása: 

 

   2021.12.31-idátummal a kisdedek (1-3 évesek) létszáma  85 fő. 

 Védőnői látogatások száma az év folyamán:184 alkalom. Önálló védőnői tanácsadáson a 

megjelenések száma: 263 fő. Távkonzultáció útján tanácsadás:230.  

   Kisgyermekek  (3-6 éves) létszáma 12.31-én 157 fő, látogatások száma 73 alkalom. Önálló 

védőnői tanácsadáson a megjelenések száma 153 fő, távkonzultáció útján tanácsadásban 

részesültek: 143 fő. 

 

2021 – ben az összes családlátogatás száma 654, szaklátogatások száma 884.  

 

 

 

 

Óvodai és iskolai munka: 

 

   Az óvodai munka a fejtetvesség vizsgálatból, és a veszélyeztetett, illetve gondozott 

gyermekek nyomon követéséből áll. Év végén jelentés készítése az ÁNTSZ és a KSH felé. 

 

 . 

Az iskolában védőnői munka  a 2,4,6,8 osztályosok szűrővizsgálatából, az orvosi vizsgálatok 

megszervezéséből, és lebonyolításában való segédkezésből,egészségnevelő és felvilágosító 

előadásokból és tisztasági és tetvességi vizsgálatokból(évi 3 alkalom) és  adminisztrációból 

áll. 

A 6. osztályban szeptember és október hónapban a Dtap és MMR újraoltások 

megszervezéséből, lebonyolításából, és adminisztrációból.  

7. osztályban szeptember és március hónapban a Hepatitis – B elleni kampányoltások 

megszervezéséből, lebonyolításából, és adminisztrációjából, illetve a 7. osztályosok államilag 

finanszírozott, de választható HPV oltásának megszervezéséből, lebonyolításából, és 

adminisztrációjából. A 2019 óta  a 7.osztályos lányok mellett a 7. osztályos fiúk szülei is 

kérhetik az ingyenes HPV oltást. Az osztályba járó 10 lányból 7fő, 9 fiúból  1 fő kérte a nem 

kötelező, ingyenes védőoltást. 

  Év végén az iskolai munkáról jelentés küldök az ÁNTSZ és a KSH felé.  

 

  

Nagycenk, 2022.09.05. 

 

  

 

       

 

 

 

    


