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 TÖRVÉNYI HÁTTÉR 

 

 A 11/1994. (VI.8.) MKM rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről  

  A 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről (2011. december 19.)  

 59/2013 (VIII.9) EMMI rendelet a Kollégiumi nevelés országos alapprogramjának 

kiadásáról.  

  

II. RÖVID HELYZETELEMZÉS 

 Ebben a tanévben a kollégiumi elátást kért diákok száma 58 fő körül alakul. 

 Idén a fiúknál tíz-, a lányoknál két fő kilencedikes tanuló kért kollégiumi elhelyezést.  

 A 9. évfolyamos tanulók aránya az összlétszámhoz képest kb. 20%, ez várhatóan most is 

sok feladatot ró a nevelőkre. Ennek keretében a kollégiumi rend elfogadtatása, a rendszeres 

tanuláshoz szoktatás, a változatos foglalkoztatás, valamint sokféle szabadidős 

programlehetőség felkínálása és biztosítása lesz munkánk része. 

 Fontos feladataink közé tartozik a szecskáztatás és a kisebbek piszkálásának 

megakadályozása is, bár az előző tanévekben minimális volt az ilyen jellegű problémák 

mennyisége.  

 A kulturális és sportmunka területén folytatni szeretnénk az elmúlt években kialakult és jól 

bevált programok, rendezvények, versenyek szervezését.  

 

III. A KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS TÁRGYI FELTÉTELEI 

 III. 1. A kollégium szervezeti felépítése, személyi feltételek biztosítása 

A 2017/2018-as tanévre kollégiumi elhelyezést kért diákok száma: 13 fő leány és 45 fő fiú. A 

tanulócsoportok száma ebben a tanévben kettő lesz (1 fiú-lány vegyes és egy csak fiúkból álló 

csoport). A kollégiumi terület szakmai irányítását, koordinálását, felügyeletét Szabó Zoltán  

igazgató  , intézményünk  vezetője végzi. 

Nevelőink végzettségüket tekintve megfelelnek a követelményeknek. 

Munkaközösségünket négy főállású nevelő alkotja: 

 Séder Julianna, 

 Pécsi Kornélia Nóra, 

 Mangult István, 

 Rónoki Miklós. 

Kollégiumi munkánkat infjúságvédelmi ügyekben segíti továbbá: Szabó Tibor  
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III. 2. A tárgyi, elhelyezési feltételek biztosítása 

 

A működéshez nélkülözhetetlen feltételekkel rendelkezünk.  

A szükséges javítások, felújítások a nyáron elkészültek. 

A fiúk viszonylagosan nagy létszáma miatt a tanulószobai foglalkozásokat, úgy szervezzük 

meg, hogy a 10.-es fiúk a lányokkal összevontan a lány tanulószobában, a lányoknál ügyeletben 

lévő nevelő felügyeletével, az ő segítségével tanulnak. A többi fiú a fiú nevelő irányításával a 

fiú rész tanulószobájában készül a következő napi feladatokra. 

  

Továbbra is folyamatos feladatunknak tekintjük a kollégiumi környezet szépítését. A 

kollégiumunk igényesen kialakított tárgyi környezetét fokozottan óvjuk, s tanulóinkat is 

módszeresen neveljük a rendre, tisztaságra és az értékek megóvására. Jelenleg napirenden van  

- a kollégiumi épület külső és belső felújítása után - az udvar kulturált, esztétikus, de egyben 

praktikus kialakítása.  Felelősök: igazgató és kollégiumi nevelőtanárok. 

A kollégisták a tanév során programjaik megtartásához igénybe veszik az iskola egyéb 

helyiségeit is, pl.: tornacsarnok, ebédlő, könyvtár, számítástechnika-terem stb. 

A munkavédelmi és tűzvédelmi előírásokat figyelembe véve biztosítjuk azokat az eszközöket 

és körülményeket, amelyek a tanulók és felnőtt dolgozók biztonságát szolgálják. Ebben a 

tanévben is tűzvédelmi oktatást szervezünk. Tűz-és bombariadót tartunk.  

Felelős: Márhoffer Árpád gondnok, Rónoki Miklós  

 

IV. A KOLLÉGIUMBAN FOLYÓ OKTATÓ-NEVELŐ MUNKÁVAL 

KAPCSOLATOS FELADATOK 

 IV. 1. A tanév kiemelt nevelési feladatai 

IV. 1. 1. A tanulmányi eredmények szinten tartása, javítása 

Az iskola munkatervében megfogalmazottakkal összhangban legfontosabb feladatunknak 

tekintjük a tanulmányi eredmények javítását, illetve fenntartását, és azt a célt, hogy idén 

kevesebb legyen a bukott diákunk. Ebben kulcskérdésnek a motivációs szint növelését tartjuk. 

IV. 1. 2. Közösségi szemlélet kialakítása, főleg a 9. évfolyam számára a   

 beilleszkedés elősegítésére 

A kulturált együttélés szabályainak elsajátíttatása, a társakra való odafigyelés igényének 

tudatos pedagógiai eszközökkel való fokozása, a közösségi tudat, közösségi érzés erősítése. 

 

IV. 1. 3. Fegyelmezett és kulturált szokások, magatartásformák     

 kialakítása és megszilárdítása 

A kollégiumi házirend és napirend megismertetése, tartalmának megtárgyalása és elvárásként 

való megjelenítése. A tanév során ezen elvárások rendszeres, illetve alkalmankénti 

ellenőrzése (naponta hálórend, időszakosan szekrényrend).  

IV. 1. 4. Kollégiumi fegyelem megtartása, javítása 
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A fegyelmi helyzet javításának módjai lehetnek: a következetes és szigorú hozzáállás, a diákok 

rendszeres ellenőrzése. A fegyelmi problémák egyik oka a 9. évfolyamos tanulók neveltségi 

szintjének romlása és beilleszkedési nehézségei a kollégiumi közösségbe. A foglalkozások 

keretében ezért különös hangsúllyal kívánunk kitérni a pozitív emberi és közösségi 

tulajdonságok (türelem, empátia, a másik tisztelete stb.) fontosságára. Továbbá e tanévben is 

számos és változatos programmal igyekszünk diákjaink energiáit hasznosan lekötni.   

IV. 1. 5. A szabadidő megszervezése 

Fontos feladatunknak tartjuk, hogy a kollégisták szabadidejét érdekes és hasznos programokkal 

gazdagítsuk, amelyekkel egyidejűleg személyiségük fejlődését is elősegítjük, másrészt a 

szabadidő közös eltöltése erősíti a kollégisták közösségi szellemét, így pl. kiscsoportos színház-

, mozi-, múzeumlátogatással, műveltségi vetélkedők szervezésével, vendégelőadók 

meghívásával.  

IV.1.6. Kollégiumi hagyományok ápolása 

Kiemelten kezeljük a kollégiumi hagyományok színvonalas megtartását: 

 Játékos-vicces szöcskeavató  

 Sportversenyek 

 Egészségdélután 

 Mikulás vetélkedő és ajándékozás  

 Karácsonyest 

 Ünnepi megemlékezések  

 Műveltségi vetélkedők 

 Végzősök búcsúztatása  

 IV. 2. Tanulmányi munka 

Alapvető – talán legfontosabb – feladatunknak tartjuk a tanulók tanulmányi munkájának 

megszervezését, segítését és ellenőrzését. A tanulás a személyiségformálás egyik legfontosabb 

eszköze. Eredményességét a kollégium az iskolával, szülői házzal együttműködve érheti el. 

Formái: elsősorban tanulószobai munka, illetve képesség és hozzáállás függvényében részben 

egyéni tanulás. 

A tanulócsoportok száma ebben a tanévben kettő lesz (1 fiú-lány vegyes és egy csak fiúkból 

álló csoport).  

Egyéni elbírálás alapján a stúdiumköteles tanulók esetenként lehetőséget kaphatnak a 

szobájukban való tanulásra. A felmentés idejét a nevelőtanár a tanulók tanulmányi 

teljesítménye és a tanuláshoz való hozzáállása alapján határozza meg a csoportvezető 

egyetértésével. Igyekszünk kezdeményezni és segíteni a diákok egymást segítő tanulását is.  

IV. 2. 1. A tanulmányi munka megszervezése 

A tanulócsoportokat az első tanítási héten kialakítjuk. A tanulószobára kötelezett és az 

egyénileg tanuló kollégisták nevelőtanári felügyelete a stúdiumi időben biztosított. 

IV. 2. 2. A tanulmányi munka kibontakozása 

A megfelelő tanulási módszerek kialakításához tájékozódnunk kell a kollégisták egyéni 

képességeiről, fel kell ismernünk érdeklődésük irányultságait. A felsőbb éveseknél - szükség 

esetén - felül kell vizsgálnunk a tanulási módszereiket, ha kell, akkor változtatni azokon. Külön 
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figyelmet kell fordítanunk a legeredményesebb tanulási módszerek ismertetésére, azok 

elsajátíttatására.  

IV. 2. 3. Tanári tevékenység a tanulmányi munka keretében 

 Kiemelt feladatunk, hogy a kollégista diákokat segítsük tanulmányi munkájukban: egyéni 

korrepetálással, kikérdezéssel, segítségnyújtással. 

 A csoportfoglalkozások tervezésénél is igyekszünk nagy gondot fordítani a tanulmányi 

munka javításának lehetőségeire. 

 Az arra rászoruló tanulókat tanulmányi eredményük figyelembe vételével is korrepetáljuk, 

az esetleges elmaradásaikat segítjük behozni. A korrepetálásban segítségünkre vannak az 

iskola szaktanárai. 

IV. 2. 4. A tanulmányi munka ellenőrzése 

 A tanulmányi munkát folyamatosan értékeljük. Az első évfolyamosok tanulmányi munkáját 

hetenként ellenőrizzük.  

 A nevelési csoportok az egyénileg vállalt tanulmányi célok alapján a nevelő segítségével 

elkészítik a csoport tanulmányi tervét, majd ezt félévkor és tanév végén a csoportvezető tanár 

és a tanulók együtt értékelik. A tanulmányi teljesítmény javulása érdekében korábban már 

bevezettük, hogy aki valamely tantárgyból bukásra áll, és másnap lesz ilyen órája, az minden 

esetben beszámoltatásra kerül. 

 A tanulók tanulmányi munkájuk alapján jó eredmények esetében dicséretben, 

kedvezményekben részesülnek (pl. kimenő), ennek mértékét, formáját a nevelőtanárok a 

kollégiumi Diákönkormányzattal együtt határozzák meg.  

 A nevelőtanárok legalább kéthavonta áttekintik az iskolai tanulmányi eredményeket és a  

következtetések levonása után a szükséges intézkedéseket megteszik, ez utóbbi munkába a 

Diákönkormányzatot is célszerű tartjuk bevonni.  

 A gyengén teljesítő tanulókat pozitív oldalról kívánjuk motiválni. Felhívjuk a figyelmüket 

arra, hogy annak érdekében, hogy kedvenc szabadidős elfoglaltságaikra maradjon idejük, 

igyekezzenek hatékonyabban és intenzívebben, akár új módszereket bevezetve tanulni. A 

tanulás segítését és a lecke felmondatását nemcsak a nevelőtanár, hanem egyes felsőbb éves 

tanulók is végezhetik felkérés alapján. 

Felelősök: kollégiumi nevelők 

 

 

 IV. 3. Kulturális munka a kollégiumban 

Célunk a kollégisták kultúrához való viszonyának javítása, a kultúra jelenségeinek és a 

természetben rejlő esztétikai értékeknek a megismertetése, az irántuk való érdeklődés 

kialakítása, e területeken való jártasság fejlesztése, személyiségük teljesebbé tétele érdekében.  

Az idén is szeretnénk folytatni mozi- és színház-látogatási hagyományunkat, továbbá igény és 

lehetőség szerint múzeumlátogatást szervezünk. A kollégiumon belül műveltségi vetélkedőket 

rendezünk. Részt veszünk a megyei kollégiumok kulturális rendezvényein is, valamint 

lehetőség szerint egyéb – külső szerv által rendezett – kulturális vetélkedőkön.  

Felelős: Pécsi Nóra 

 

IV. 4. Információs kultúra 

A modern tudomány technikai vívmányait (internet, műholdas technika, mobiltelefon stb.) a 

kollégium életében sem lehet figyelmen kívül hagyni. Feladatunk ezért, hogy e folyamathoz 

igazodva felkészítsük a kollégistákat az életük során e területen őket érő kihívásokra és 
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hatásokra. Gondot fordítunk a kollégistákat ezen a területen (pl. internet, mobiltelefon) érő 

esetleges káros hatások elhárítására, a kulturált használat elsajátítása útján.       Felelős:Mangult 

István  

 IV. 5. Sporttevékenység a kollégiumban 

A sport a kollégiumban is az egészséges életmódra nevelés egyik fontos eszköze, ezért nagy 

figyelmet fordítunk a kollégisták rendszeres sportolásának biztosítására. Kollégistáinknak 

intézményi szinten naponta van lehetőségük a testedzésre a sportolásra.  

 

Feladatok: 

 A kollégisták sporttevékenységeiket elsősorban a testnevelési órákon, iskolai 

sportrendezvények és versenyek keretében végzik. Ezek mellett nagy hangsúlyt kapnak a 

kollégium testnevelés szakos nevelője által heti rendszerességgel szervezett sportversenyek, 

sportfoglalkozások. Ilyen pl. a kispályás labdarúgás, asztalitenisz, sakk, aerobik torna, 

kézilabda, darts. A tanulóknak lehetőségük van mindezek mellett az egyéni sportolásra, akár 

egyesületi formában is.  

Felelős:Rónoki Miklós  

 IV. 6. Egészségnevelés a kollégiumban 

Feladatunk: a tanulók szervezetének harmonikus fejlődéséről, egészségük megóvásáról való 

gondoskodás Ezt elsősorban az egészséges környezeti feltételek megteremtésével, a helyes 

életmód kialakításával tudjuk elősegíteni. Célunk a tanulóifjúság egészségkultúrájának 

fejlesztése, a káros szenvedélyek prevenciója. Rendszeresen szervezünk különböző témájú 

előadásokat, filmvetítéseket és beszélgetéseket. Fontosnak tartjuk, hogy a diákok minden 

egészségükkel kapcsolatos kérdésben széleskörű információval rendelkezzenek. A káros 

szenvedélyek – elsősorban dohányzás – elleni megelőző munkát is tovább folytatjuk. 

Ezzel kapcsolatos feladatok megvalósítása: 

 A tiszta környezet biztosítása fenntartása (beleértve a kollégium külső környezetét is) 

 A szobák tisztaságának rendszeres ellenőrzése  

 Személyi higiéné fontosságának hangsúlyozása  

 Hangsúlyosnak tartjuk a tanulók mentálhigiénés támogatását is 

 A dohányzás elterjedését a pedagógiai módszerek széles skálájának alkalmazásával 

igyekszünk visszaszorítani 

Felelős: kollégiumi nevelők. 

IV. 7. Környezeti nevelés, környezetvédelem 

 

Az elmúlt tanév tervezésekor fogalmaztuk meg, céloztuk meg hogy a kollégium előtti 

járdaszakaszon csökkentsük a szemét mennyiségét. Ennek érdekében utcai kukát helyeztünk 

ki.   

A tavaly megvalósított hálónkénti szelektív hulladékgyűjtést természetesen folytatni fogjuk, 

hiszen ezzel a módszerrel sikerült az öt éve folytatott tevékenység legnagyobb mértékű 

begyűjtését végrehajtanunk. Ugyanakkor az eljárás, a szokás beidegzésében, berögzítésében 

még bőven van feladat (hiszen vannak olyan diákjaink, akik a kommunális hulladékot is ezekbe 

a gyűjtőkbe dobják). 

Fontos diákjaink figyelmét felhívni, hogy takarékos fogyasztókká váljanak, hiszen ez egyben 

egyéni és közösségi érdek is! Az egyéni szokások (víz és villanyhasználat, szellőztetési 
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szokások stb.) feltérképezéséhez az idén is kérdőíves mérést tervezünk. A mérés eredményének 

ismeretében a kérdést megtárgyaljuk a DÖK vezetőséggel és a teljes közösséggel is. 

Felelős: Pécsi Nóra, Mangult István 

 IV. 8. Közösségi élet a kollégiumban 

A közösségi életre való nevelés célja, hogy erősítse az egyénben a közösség céljainak, 

érdekeinek tiszteletben tartását. A közösség tagjai között jöjjön létre olyan kölcsönös 

kapcsolat, amely a barátságra, kölcsönös segítségnyújtásra, mások tiszteletére és a bizalomra 

épül. Szeretnénk elérni, hogy diákjaink a kollégiumban jól érezzék magukat. A közösségi 

programok célja, hogy tanulóink baráti kapcsolatokat alakítsanak ki egymással, és a közösség 

hasznos tagjává váljanak. A szervezett közös programok segítik a kollégistákat a szabadidő 

hasznos eltöltésében, és erősítik a kollégiumi közösséget is. 

Idén is a közösségi hangulat, a közösségi érzet szintjét, valamint a 9.-esek beilleszkedésének 

sikerességét kérdőíves módszerrel szeretnénk mérni is (lásd az időrendi részben). 

 

Feladatok: 

 Kollégiumi DÖK tisztségviselők megválasztása (feladatuk a diákok hatékony 

érdekképviselete) 

 Ösztönözzük a tanulókat arra, hogy a közösségi tevékenységekben önként és szívesen 

vegyenek részt, ezért a közösségi munkában lelkesen és eredményesen részt vevőket 

jutalmazzuk és példaként állítjuk. 

Felelős: Rónoki Miklós 

 

 IV. 9. Erkölcsi nevelés a kollégiumban 

V. 9. 1. Az erkölcsi nevelés célja 

Célunk, hogy a középiskolai tanulmányok befejeztével a diákok stabil erkölcsi értékrenddel 

lépjenek ki az életbe. A tanulók viselkedése egymással és a felnőttekkel szemben legyen 

udvarias, tisztelettudó, kulturált.  

 

V. 9. 2. Az erkölcsi neveléshez kapcsolódó kiemelt tevékenységi területek 

Az erkölcsi nevelés nem egy elvont, csupán elvi síkon megvalósuló folyamat, hanem a 

gyakorlati életben kialakuló, a társadalom által pozitívnak tartott magatartásformák beépülése 

a személyiségbe.  

 

Családi életre nevelés területén: 

Fontos feladatunk, hogy ismerjük a diákok családi hátterét, életkörülményeiket, esetleges 

problémáikat.  

A tulajdonhoz való viszony területén: 

Törekednünk kell arra, hogy a kollégiumban a tulajdonhoz való viszony megfeleljen az 

általános erkölcsi törvényeknek. Szigorúan fel kell lépni azok ellen, akik a közösségi tulajdont 

rongálják. A szándékos rongálókkal szemben szigorú büntetést alkalmazunk. 

Fontos felhívni a figyelmüket, hogy takarékos fogyasztókká váljanak! 

Felelős: kollégiumi nevelők. 
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IV. 10. Csoportfoglalkozásokról 
 

A csoportfoglalkozások tematikáját minden kollégiumi nevelőtanár saját maga állítja össze az 

oktatási miniszter 59/2013 (VIII. 9.) EMMI rendeletében megfogalmazott tematika alapján, a 

kiadott segédanyagok felhasználásával, a kollégisták életkori sajátosságainak 

figyelembevételével, szükség esetén külön foglalkozásokat tartva a különböző életkorú 

diákoknak.  

A kollégiumi nevelés országos alapprogramja a fenti rendelet alapján a kötelező 

csoportfoglalkozásokon az alábbi témakörökkel foglalkozunk: 

 

1. A tanulás tanítása 

2. Az erkölcsi nevelés 

3. Nemzeti öntudat, hazafias nevelés 

4. Állampolgárságra, demokráciára nevelés 

5. Az önismeret és a társas kultúra fejlesztése 

6. A családi életre nevelés 

7. Testi és lelki egészségre nevelés 

8. Felelősségvállalás másokért, önkéntesség 

9. Fenntarthatóság, környezettudatosság 

10. Pályaorientáció 

11. Gazdasági és pénzügyi nevelés 

12. Médiatudatosságra nevelés  

 

Témakör 9. évfolyam 10. évfolyam 11. évfolyam 12. évfolyam 13-14. évfolyam 

A tanulás tanítása 3 2 2 2 1 

Az erkölcsi nevelés 2 2 2 1 1 

Nemzeti öntudat, hazafias nevelés 2 2 2 1 1 

Állampolgárságra, demokráciára nevelés 2 2 2 1 2 

Az önismeret és a társas kultúra fejlesztése 1 1 1 1 1 

A családi életre nevelés 1 2 2 3 3 

Testi és lelki egészségre nevelés 2 2 2 2 2 

Felelősségvállalás másokért, önkéntesség 2 2 2 1 1 

Fenntarthatóság, környezettudatosság 2 2 2 2 2 

Pályaorientáció 2 2 2 2 2 

Gazdasági és pénzügyi nevelés 2 2 2 3 3 

Médiatudatosságra nevelés 1 1 1 1 1 
 

22 óra 22 óra 22 óra 20 óra 20 óra 

 

 Felelősök: nevelési csoportot vezető nevelők. 
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11.Éves kollégiumi foglalkozási terv 

 

 

 

 

 

Tanulási hetek száma Tanítási napok száma Súdium csoportfoglalkozások közösségfejlesztés választható foglalkozások

1. 5 24 3 4 4

2. 5 24 3 4 4

3. 5 24 3 4 4

4. 5 24 3 4 4

5. 5 24 3 4 4

6. 5 24 3 4 4

7. 5 24 3 4 4

8. 4 18 3 3 3

9. 5 24 3 4 4

10. 5 24 3 4 4

11. 5 24 3 4 4

12. 5 24 3 4 4

13. 5 24 3 4 4

14. 5 24 3 4 4

15. 5 24 3 4 4

16. 3 12 3 2 2

17. 5 24 3 4 4

18. 5 24 3 4 4

19. 5 24 3 4 4

20. 5 24 3 4 4

21. 5 24 3 4 4

22. 5 24 3 4 4

23. 5 24 3 4 4

24. 5 24 3 4 4

25. 5 24 3 4 4

26. 3 12 3 2 2

27. 5 24 3 4 4

28. 3 12 3 2 2

29. 3 12 3 2 2

30. 5 24 3 4 4

31. 5 24 3 4 4

32. 5 24 3 4 4

33. 3 12 3 2 2

34. 5 24 3 4 4

35. 5 24 3 4 4

36. 5 24 3 4 4

37. 5 24 3 4 4

38. 5 24 3 4 4

39. 5 24 3 4 4
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12. A tanév adminisztratív feladatai 

Az adminisztrációs fegyelem megtartása a kollégiumban is kiemelt feladat. Ezek a feladatok: 

 Ügyeleti napló folyamatos, pontos vezetése  

 Törzskönyvi változások bejegyzése 

 Nevelői naplók vezetése 

 Tanulói létszámváltozások követése 

 Leltári nyilvántartások alkalmazása, változások követése 

 Munkavégzéssel kapcsolatos okmányok vezetése:  

 Tanulói hiányzások pontos regisztrálása  

 A kollégiumi élettel közvetlenül összefüggő adminisztrációs feladatok:  

o Szülői értesítések  

o Lakcímbejelentés  

o Eszközök, tárgyak használatának nyilvántartása  

o Fegyelmi ügyek adminisztrációja 

o Balesetek, betegségek rögzítése 

o Hálóbeosztások  

o Ügyeleti beosztások  

o Tematikák elkészítése, leadása 

o Intézményi önértékelési terv kollégiumra vonatkozó részeinek elkészítése  

Felelősök: Rónoki Miklós, kollégiumi nevelők. 
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V. A 2017/2018-AS TANÉV KOLLÉGIUMI MUNKARENDJE, A KIEMELT 

FELADATOK IDŐRENDI BEOSZTÁSA 

2017.Aug. 28.  Az első munkanap, a tanévkezdéshez szükséges dokumentumok  

   elkészítése. Kollégiumi munkaközösség tanévnyitó értekezlete 

   Felelős: Szabó Zoltán és a kollégiumi nevelők. 

                      
Augusztus 31.   Tanévnyitó tantestületi értekezlet 

 

Szeptember 3.  A kollégium nyitása, a tanulók elhelyezése beérkezésük sorrendjében, 

   az előre elkészített hálóbeosztások alapján. Napirend ismertetése. 

      A kollégiumi kulturális díjak beszedése, nyilvántartása. 

                    Felelős: Rónoki Miklós, Séder Julianna 

 

Szeptember 4.   Első tanítási nap. 

                    Az első évfolyamosok tájékoztatása a kollégiumi életről. 

        Kollégiumi Házirend, Jutalmazási és Büntetési Szabályzat ismertetése 

   a tanulókkal csoportfoglalkozás keretében. 

                    A Házirendben foglaltakat a tanulók tudomásul veszik és aláírásukkal 

   jegyzőkönyvben elismerik. Csoportfoglalkozások tematikájának leadása 

                    Felelős: csoportvezető nevelők.  

 

Szeptember   Pécsi napok/ koncertlátogatás 

 

Szeptember 8.  A tanulók adatainak bevezetése a Törzskönyvbe. 

                    Felelős: csoportvezető nevelők  

 

Szeptember 8.   A kollégiumi munkaközösség munkatervének leadása. 

                    Felelős: Rónoki Miklós 

 

Szeptember 14.  A kollégiumi Diákönkormányzat közgyűlésének összehívása,  

    tisztségviselők megválasztása.  

   Téma: a Diákönkormányzatba a tisztségviselők jelölése. 

    Felelős: Rónoki Miklós és Kollégiumi DÖK tisztségviselők  

 

Szeptember 15. Tanulócsoportok bevezetése a „Nevelői feljegyzések” naplóba. 

    SNI-s, BTM-es és HH minősítésű tanulók figyelemmel kísérése. 

   Felelős: Rónoki Miklós, Mangult István, Séder Julianna, Pécsi Nóra  

 

Szeptember 15.  Nevelési tervek leadási határideje. 

                    Felelős: csoportvezető kollégiumi nevelők  

 

Szeptember 21.   Kollégiumi munkavédelmi és tűzvédelmi oktatás. 

                   Felelős: Rónoki Miklós  

 

Szeptember 22.  A kollégisták tartózkodási helyének bejelentése 

      Felelős: Rónoki Miklós 
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Szeptember 26.  Tűz- és bombariadó. 

   Felelős: nevelőtanárok 

 

Szeptember 29.  Dartsverseny 

      Felelős: Rónoki Miklós 

 

Szeptember  Mecseki kirándulás, túrázás, gombaismereti terepgyakorlat 

   Felelős: Rónoki Miklós 

 

Október 2.  Statisztikai adatok aktualizálása 

   Felelős: Rónoki Miklós, Séder Julianna 

 

Október 12.    Statisztika elkészítése.  

                    Felelős: Rónoki Miklós, Séder Julianna 

 

Október 13.   Szülői értekezlet és fogadóóra 9. évfolyamnak 

 

Október 18.   Ünnepi megemlékezés a kollégiumban Október 23-ról (filmvetítés) 

  

                    Felelős: Pécsi Nóri, Mangult István 

 

Október 19.    „Szöcske-avató” a 9. évfolyamosok tréfás avatóünnepsége  

  

                    Felelős: Pécsi Nóra, DÖK  

 

Október 27.  Az őszi szünet előtti utolsó tanítási nap 

 

ŐSZI SZÜNET  

2017. Október 30- november 3. 
 

November   Színházlátogatás 

   Felelős: Pécsi Nóra 

 

November 5.   Az őszi szünet utáni első munkanap.  

 

November 10. A 9-10. évfolyamos tanulóink volt iskoláikba mennek 

   Felelős:Szabó Tibor 

 

November 15.  A kollégisták első negyedévi munkájának értékelése. 

                    Felelősök: csoportvezető nevelők 

 

November 15-16 . Pályaválasztási nyílt nap  

   Felelős: Szabó Tibor 

 

November 17. Munkaközösségi értekezlet – téma: fegyelmi helyzet 

   Felelős: Rónoki Miklós 

 

November 20.  Ifjúságvédelmi est. Drogellenes előadás szervezése.  

                    Felelős: Mangult István 
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November 23. Pályaválasztási nyílt nap 

   Felelős: Szabó Tibor 

November 24.   Nevelési értekezlet.  

   Csontosné Kis-Halas Emőke 

 

November 28.   DÖK-gyűlés 

Téma: Elvégzett munkák, következő negyedévi feladatok, ünnepi 

előkészületek 

                    Felelős: DÖK-vezetőség, Rónoki Miklós 

 

November 30.  Egészségnap 

   Felelős: nevelőtanárok 

 

November   Malomjáték-bajnokság 

   Felelős: Mangult István, Pécsi Nóra 

   

December  Beilleszkedésre, vonatkozó mérés elvégzése 

   Felelős: Rónoki Miklós, Séder Julianna 

 

December 6.  Kollégiumi Mikulás szervezése játékos vetélkedővel egybekötve. 

   Felelős: nevelőtanárok.  

 

December 8.  Szülői értekezlet és fogadóóra 

    

December 19.  Pécsi kirándulás, kulturális program 

   Felelős: kollégiumi nevelők.  

 

December 21.  Kollégiumi Karácsony 

   Felelős: Pécsi Nóra 

 

TÉLI SZÜNET 

2017. december 27. – 2017. január 2. 

2018. 

Január 3.   A téli szünet utáni első munkanap. 

 

Január 8.    Az első félévben gyengén teljesítő tanulók segítése, a bukásra állók  

      korrepetálása, tanulásuk fokozott figyelemmel kísérése. 

      Felelős: kollégiumi nevelők.  

 

Január   Kollégiumi sakkbajnokság 

   Felelős: Mangult István 

  
Január 19.   Az első félév utolsó tanítási napja. Osztályozó konferencia 

 

Január 27.   Szalagtűző ünnepély. 

 

Január 30.    Félévi statisztika elkészítésének határideje. 

                    Felelős: Rónoki Miklós és a nevelőtanárok. 

 

Február   Korcsolyázás 
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   Felelős: Pécsi Nóra 

 

Február 1.   Félévzáró tantestületi értekezlet. 

   A kollégisták első félévi munkájának komplex értékelése. Naplók félévi 

   zárása, a második félév tanulmányi terveinek elkészítése. 

        Felelős: kollégiumi nevelők 

 

Február 15.    Kondi-triatlon. 

   Felelős: DÖK sportfelelős, Rónoki Miklós. 

 

Február 26. Megemlékezés a kommunista diktatúra áldozataira csoportfoglalkozás 

keretében 

   Felelős: Mangult István 

 

Március  Kosárlabda mérkőzés látogatása 

   Felelős: Pécsi Nóra 

 

Március  Kollégiumi labdarúgó-mérkőzés 

   Felelős: Rónoki Miklós  

                             

Március 12.   Megemlékezés az 1848–1849-es forradalom és szabadságharc 

eseményeiről csoportfoglalkozás keretében 

Felelős: Mangult István 

 

Március 13.    Műveltségi vetélkedő. 

   Felelős: Séder Julianna 

 

Március 19-22 Mecseki kirándulás/medvehagyma szedés/” Medvehagymás Nap” 

   Felelős: Rónoki Miklós, Mangult István 

 

Március 28.  A tavaszi szünet előtti utolsó tanítási nap 

 

TAVASZI SZÜNET 

2017. március 29 –április 3.  
 

Április 6-ig  Kollégisták munkájának ellenőrzése mindkét kollégiumban. Írásos 

nevelőtanári beszámolók leadása. 

      Felelős: csoportvezető nevelők. 

 

Április 6.  Szülői értekezlet és fogadóóra (9-12. évfolyam) 

 

Április 16.                  Megemlékezés a holokauszt áldozataira csoportfoglalkozás keretében. 

                    Felelős: Mangult István 

 

Április 21.  Iskolai Diákparlament 

   Felelős: Szabó Tibor 

 

Április 23-26  Mozi látogatás 

   Felelős: nevelőtanárok 
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Május 2.  Végzős kollégisták búcsúztatása. 

                   Felelős: Rónoki Miklós 

 

Május 3  Nevelési értekezlet. Osztályozó konferencia. 

   Felelős: Csontosné Kis-Halas Emőke 

 

Május 4.  1-2. óra „ZÖLD NAP”, Ballagás  

   Felelős: Csontosné Kis-Halas Emőke 

 

Május     A kollégiumi munka ellenőrzése. 

                    Felelős: kollégiumvezető  

  
Május 10.   Műveltségi vetélkedő megszervezése, lebonyolítása a kollégiumban. 

                    Felelős: Séder Julianna 

 

Május 17.    A kollégiumi DÖK közgyűlésének összehívása. 

                    Felelős: DÖK-titkárok és Rónoki Miklós  

 

Június 4.   Megemlékezés a nemzeti összetartozás napjáról  

csoportfoglalkozás keretében 

                    Felelős: Mangult István  

 

Június 13.    A kollégium éves munkájának értékelése. 

                    Felelős: kollégiumi nevelőtestület 

 

Június 14.  Osztályozó konferencia a 9-11. évfolyamon 

   Felelős: Szabó Zoltán 

  

Június 15.    Ujhelyi nap - Sportnap 

                    Felelős: Lacovics Valéria, Stiefel László 

 

Június 18.  Az év végi statisztika leadásának határideje. 

           Felelős: kollégiumi nevelők. 

 

Június 19.    Tanévzáró ünnepély 

 

Június 22.  Beiratkozás 

   Felelős:Rónoki Miklós 

 

Június 26.    A kollégiumi nevelőtestület tanévzáró értekezlete. 

   Felelős: kollégiumvezető, Rónoki Miklós.  

 

Június 29.    Tanévzáró tantestületi értekezlet 

   Felelős: Csontosné Kis-Halas Emőke igazgatóhelyettes 

 

 

Szentlőrinc, 2017. augusztus 31. 

 

 

       Rónoki Miklós 
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       kollégiumi nevelő 


