
   10 

 

 

Beszámoló 

Pécsi Hajnóczy József Kollégium  

 

2019 – 2020. tanév 

 

 

A szakmai tevékenység értékelése 

 

 

 

 

A szorgalmi időszak végén rendelkezésre álló adatok alapján1 

megtárgyalta és elfogadta a nevelőtestület: 

 

Pécsett, 2020. június 15-én 

 

 

 

   PH 

 

      …………………………………………………… 

       dr. Barna Viktor intézményvezető 
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1. A nevelőtanári beszámolók tapasztalatainak összegzése 

 

Előzetes megjegyzések:  

- Az egyes nevelőtanárok konkrét nevelő-oktatómunkájának, munkaterv szerinti 

tevékenységének összesített értékelése továbbra sem része az intézményi 

beszámolónak, azokat az egyéni beszámolók tartalmazzák. 

- 2020. március 16-tól tantermen kívüli online nevelés-oktatás történt (ld. 2.3). 

 

1.1 A csoportok létszámának alakulása 

A kollégium induló tanulói létszáma 173 fő volt, a beszámolás időpontjában 162 fő, a 

változás -3,5%-os. Négy csoportban nem volt változás, egyben gyarapodás volt (+1), a 

többiben csökkent a létszám (-7). A tényleges mozgás azonban ennél nagyobb volt, a 

távozók száma 11, ugyanakkor az évközben beköltözők száma 8 fő volt. 

A távozások főbb okai: iskolaváltás (6 fő); családi okok (5 fő). 

1.2 A családi háttérre vonatkozó adatok vonatkozásában továbbra is a csonka családok 

számának viszonylag nagy számát kell kiemelni. 

1.3 Kiemelt beszámolási szempont a tanulók leterheltsége. Az iskolai tanórák mellett kb. 

személyenként átlagosan heti 0,5 óra egyéb tanulói elfoglaltságot mértünk (összesen 

kb. 70 óra). Ez kevéssé emelkedett a tavalyi félévhez képest. 

1.4 Igazolatlan hiányzás nem volt. Az igazolt hiányzások átlaga féléves viszonylatban 

12,6 óra/tanuló. Ez a tavalyi – a szokásosnál nagyobb mértékű emelkedést mutató – 

adatokhoz képest (14,5 óra/fő) jelentős csökkenést jelent. Az egyes csoportok között 

nincs jelentős eltérés, de két csoportban 1-1 fő tartós betegsége miatt az átlagosnál 

lényegesen magasabb lett a hiányzási ráta (20 óra/fő felett). 

 

1.5 Csoportviszonyok 

- A tanulók egymással és a felnőttekkel szembeni viselkedése  

A tanulók egymással szembeni viselkedését a csoportvezetők zöme jónak vagy 

kiválónak értékelte (5-ös skálán, 4 és 5). Jellemző a laza, kötetlen kommunikáció. 

Konfliktusos esetek kisebb számban felmerültek, ezeket aktuálisan az ügyeletes 

vagy a csoportvezető nevelők sikeresen kezelték, így ezek nem eszkalálódtak, 

azonban néhány esetben szükség volt erőteljesebb közbelépésre (pl. áthelyezés 

másik szobába). A közösségi szabályokat és szokásokat az újonnan belépő 
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(döntően 9. évfolyamos) tanulókkal is sikerült elfogadtatni. Ennek kiváló terepe 

volt a Gólya Napok.  

A felnőttekkel szemben a többség tisztelettudó, udvarias, de néhány esetben a 

kommunikáció tekintetében szükség volt korrekcióra.  

- Tipikus viselkedési jellemzők, problémák  

A tanulók viselkedésében főleg az személyes problémákból adódó frusztráció 

okozott nemkívánatos jelenségeket (düh, letargia, motiválatlanság), de ki kell 

emelni fokozott iskolai vagy más leterheltségből adódó hangulati ingadozásokat, 

amelyek nem függnek a tanulók életkorától, évfolyamától. Ugyanakkor a felsőbb 

évesek többsége jobban tud alkalmazkodni a változó elvárásokhoz, mint 

Fegyelmi eljárást generáló magatartás az első öt hónapban nem volt, de több 

igazgatói és nevelőtanári fegyelmező intézkedéseket is kellett tenni (késések, 

rongálások, dohányzás). 

- Közösségszerveződés 

A tanulócsoportok az új tanévben részben átszerveződtek, több csoportnál 

nagyobb számú új tag beilleszkedését kellett menedzselni. Egy csoportnál 

megváltozott a csoportvezető személye (nyugdíjazás miatt), ezt a helyzetet 

azonban sikerült zökkenőmentesen kezelni. 

  

1.6 A kollégiumi élet és a nevelési feladatok  

- A tanulási rendje 

Továbbra is a szokásos szilenciumi struktúrában szervezzük meg a kollégisták 

tanulását, de a tanulók külsős elfoglaltságai (és az abból adódó fáradtság) miatt 

rugalmasan, egyéni mérlegelés alapján kell kezelni a tanulóidőt.  

A csoportvezetők legalább havi rendszerességgel ellenőrzik a tanulók 

előrehaladását, érdemjegyeiket, a tanulási beosztásukat eszerint is módosíthatják 

(pl. pótszilenciumra kötelezés, előírt tanulási hely, „kimenőmegvonás”). A legtöbb 

csoportban gyakorlattá vált az iskolai elektronikus naplókban megjelenő 

információk rendszeres követése. 

Többnyire eredményesen működik a tanulássegítésben a tanári kooperáció, vagyis 

a csoportvezetők tanulóikat ahhoz a szakértő szakos tanárhoz irányítják, akik abból 

a tárgyból korrepetálják őket, amelyből aktuálisan vagy tartósan gyengébb 

eredményeket érnek el. 
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- A környezet iránti igényesség 

A tanulók saját szűkebb környezetükkel kapcsolatos attitűdjeik kedvezően 

alakultak, viszont a kollégium tágabb környezetével kevéssé foglalkoznak, 

különösen az udvari szemetelés mértéke szembetűnő. 

Folyamatosan értékeljük a szobarendet, és továbbra is díjazzuk a kiemelkedően 

teljesítő szobák tanulóit. Visszatérő és akut intézkedést kiváltó probléma a kiürült 

PET palackok szobai tárolása, a szelektív gyűjtés elhanyagolása. 

 

- A Házirend betartása, jutalmazás, büntetés 

A tanulók többsége önkéntes szabálykövető magatartást tanúsít, bizonyos 

helyzetekben azonban eltérnek ettől, és kisebb-nagyobb fegyelmezetlenséget 

követnek el. Notórius szabálytalankodás nem jellemző, ill. nem jelentős mértékű. 

A félév során fegyelmi tárgyalást nem kellett tartani.  

A kollégiumért végzett tevékenységért 21 intézményvezetői, és 34 csoportvezetői 

dicséret és 11 egyéb jutalmazás került kiosztásra. Ez harmadával nagyobb számú 

elismerés, mint a tavalyi első félévben. A nevelőtestület bátrabban él a pozitív 

motiváció eszközével. 

A házirend megsértése következtében 17 fegyelmi intézkedés történt, ez 

mindössze eggyel több, mint a múlt féléves beszámolónál.  

Az adatok szerint jelentősen javult a helyzet a fegyelmi eljárást igénylő ügyekben. 

Az első félévben nem kellett fegyelmi eljárást indítani egy tanulóval szemben sem, 

míg egy évvel ezelőtt 4 fő volt érintett fegyelmi ügyben. 

Jelentősebb értékre történt károkozás négy volt, kártérítésként kb. 15 ezer Ft-ot 

kellett kiszabni. 

 

1.7 Kapcsolattartás a tanulók szüleivel és tanáraival  

A csoportvezető pedagógusok törekednek arra, hogy minél gyakoribb legyen a 

személyes kontaktus, de ezt csak ritkán sikerült elérni. Döntően akkor tudnak 

találkozni a szülőkkel, ha iskolai szülői értekezletre jönnek. Ilyenkor gyakran a 

kollégiumi tanárok is ellátogatnak az iskolába, és ott szólítják meg őket.  

A jellemző kapcsolattartási forma a telefonos konzultáció, de több esetben sikerült 

modern online egyeztetést is lefolytatni (pl. Messengeren), ill. az általános 

információkat a zárt facebook-os felületen is megosztjuk.  

Az iskolai kapcsolattartás tekintetében meghatározó körülmény, hogy a csoportok 

többségébe igen vegyes összetételű tanulói kör kerül, esetenként 12-14 
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osztályfőnökkel kell kommunikálni. Ezért az elvárás, hogy személyesen félévente 

legalább egyszer találkozzanak a csoportvezetők, de elektronikus úton legalább 

havonta történjen meg ez.  

Szintén a csoportvezetőkre jellemző, hogy részt vesznek a jelentősebb iskolai 

rendezvényeken (pl. szalagavató). 

Sajnálatos, hogy a kollégiumi rendezvényeinken (Gólya-napok, Hajnóczy Napok) 

nagyon kevés iskolai kolléga jelenik meg. 

 

1.8 Mérések 

A kollégiumban szokásosan elvégzett különböző átfogó méréseken kívül (ld. 

elégedettségmérések, beilleszkedés, tanulási és sportolási szokások) az elmúlt 

félévben a tehetséggondozáshoz szükséges információk begyűjtése is megtörtént. 

Ebben a tanulói érdeklődési köröket térképeztük fel, hogy ennek alapján lehessen 

megszervezni a különböző szabadidős foglalkozásokat, kiemelten a tehetséggondozó 

műhelyeket. 

 

1.9 A kollégiumi élet- és munkakörülmények 

A félév végére megtörtént a nagyteljesítményű másoló-nyomtatógépek cseréje. Furcsa 

jelenség, hogy a lecserélt eszközök még mindig nem kerültek elszállításra. 

A takarítás a felsőbb szinteken rendben megtörtént, az alsó szinten viszont gyakori 

volt, hogy nem jelent meg a takarító, a helyettesek nem végeztek megfelelő munkát. A 

vállalkozóval folytatott egyeztetés után az alsó szintre is megfelelő személy került. 

 

2. A tanév kiemelt feladatainak időarányos végrehajtásáról 

 

A) Az intézményi működés területén 

Feladat megvalósulás megjegyzés 
A csoportlétszámok 
megküldése a fenntartónak 

határidőre 
megtörtént 

- 

A tantárgyfelosztás rögzítése a 
KRÉTA rendszerben 

határidőre 
megtörtént 

A tanári órarendek feltöltése is 
megtörtént. 

Kinevezések módosításának 
kezdeményezése a pedagógus 
előmeneteli rend szerint 

határidőre 
megtörtént - 

OSAP adatközlés (statisztika) 
határidőre 
megtörtént 

- 

A szükséges módosítások 
átvezetése a KIR 
adatbázisában 

határidőre 
megtörtént - 
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Az intézményi Házirend és a 
Jutalmazási és Büntetési 
Szabályzat áttekintése, 
szükség szerinti módosítása 

határidőre 
megtörtént 

Nem történt változás 

Az SZMSZ felülvizsgálata 
határidőre 
megtörtént 

Nem történt változás 

 

B) A nevelés-oktatás területén 

Feladat megvalósulás megjegyzés 
A Pedagógiai program 
felülvizsgálata 

megtörtént  

Tehetségfejlesztés, 
hátránykompenzáció – A 
tehetségsegítő munkaközösség 
újjáalakulása 

megtörtént  

Szakmai pályázatok: részvétel, 
megvalósítás 

- NTP pályázatok benyújtása 
- Folytatólagos részvétel az 

EPAS pályázati 
programban 

 
 
időarányosan 
megtörtént 
- 
 
- 
 
időarányosan 
megtörtént 

 
 
 
 
Két pályázat, egy támogatott 
 
Online, vetélkedők; vezetői 
tanulmányút; prezentációs és 
fotópályázat 

Tematikus nevelőtestületi 
értekezletek tartása 

megtörtént  

Az éves továbbképzési javaslat 
előkészítése 

átütemezve: 
2020. február 

 

Minősítési eljárások 
előkészítése és lebonyolítása 
az érintett pedagógusok 
körében 

A felkészülés 
időarányosan 
megtörtént 

A „mesterpedagógus” minősítési 
látogatások megtörténtek, a két 
Pedagógus II. látogatás a COVID 
járvány miatt őszre halasztódott. 

A szakmai együttműködés 
folytatása a PTE-vel 

- A közösségi pedagógiai 
gyakorlat előkészítése, 
megszervezése 

- Az egyéni és csoportos 
pedagógiai gyakorlat 
szerinti partnerintézményi 
pályázat beadása 

- A PTE TKK rendezvényein 
való részvétel 

 
 
elmaradt 
 
 
nem történt meg 
 
 
 
megtörtént 

 
 
Egy hallgató jelentkezett, a 
COVID miatt a tevékenység nem 
realizálódott. 
Az új feltételeknek nem feleltünk 
meg, de 2020-ban ismét beadjuk. 
 
 
DD Regionális Pedagógus 
Fórum; Mentorfórum 
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C) Az intézményi önértékelés területén 

 

Feladat megvalósulás megjegyzés 
A komplex intézményi 
önértékelési rendszer ismételt 
átdolgozása az átszervezést 
követően létrejött intézményi 
struktúrára  

- önértékelési csoport (3 fő) 
újjászervezése 

- Az önértékelési rendszer 
átdolgozása 

- Az önértékelési terv 
elkészítése 

 
 
 
 
 
megtörtént 
 
megtörtént 
 
megtörtént 

 
 
 
 
 
Szalai Csilla, Hajdu Hajnalka, 
Horváth Balázs 
Az OH előírás szerint, online 
 
Az intézményi önértékeléshez 
kapcsolódva 

- A vezetői 
foglalkozáslátogatási 
szempontok összeállítása, az 
adott tanévben kiemelt 
szempontok kijelölése 

részben 
megtörtén 

Az intézményi munkatervben 
megjelentek a szempontok 

- Felkészülés az intézményi 
tanfelügyeletre 

megtörtént - 

- Intézményi tanfelügyelet 2019. dec. 12-én 
megtörtént 

Az intézkedési terv készítése 
folyamatban. 

- A partnerkapcsolatok 
felülvizsgálata, megújítása, 
újabbak felvétele 

megtörtént A HACS megalakulását követően 

- A 2020-as minősítési 
eljárások előkészítése és 
lebonyolítása az érintett 
pedagógusok (Bolláné 
Visnyei Csilla és Farkas 
Róbert – Pedagógus II.; Bank 
Ágnes és Kelemen Sándor – 
Mesterpedagógus) 
részvételéve 

megtörtént A portfólió feltöltése időben 
lezajlott, a látogatási időpontok a 
2. félévre kerültek. 

 

 

D) Az előző éves beszámoló elemzése alapján megjelenítendő feladatok 

 

Feladat megvalósulás megjegyzés 
A rendszeres intézményi 
értekezletek rendjének 
kialakítása 

megtörtént 
 
 

 

A 2018-19-es félévi és tanév 
végi eredmények 
változásainak elemzése 
csoportvezetői szinten, a 
szükséges beavatkozások 
megtervezése 

megtörtént Az egyéni munkatervekben 
megjelentek az elemzésre épülő 
tervek 
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A szülőkkel való 
kapcsolattartás erősítése 

folyamatban - 

 

3. A hagyományos programok, projektek időarányos megvalósulásáról  

 

A tervezett programok hiánytalanul megvalósultak az alábbiak szerint 

 

Esemény 

„GÓLYA NAPOK” projekt 

SZAKKÖRMUSTRA - Nagy Szakkörválasztó 

Az aradi vértanúk emléknapja 

Ünnepélyes megemlékezés az 1956-os forradalom és 

szabadságharcról – előadás, interaktív foglalkozás 

„AZ LÉGY, AKI VAGY” – életpálya-építési témanapok 

HAJNÓCZY NAPOK – Együtt, egymásért témahét 

Fotókiállítása galériában I. 

kapcsolódás a Hajnóczy Napok programsorozatához 
„Együtt egymásért I. ” – a társadalmi felelősségvállalás jegyében 

(Cselekvő szemlélet alakítása) 
- Litera-túra olvasásra nevelő mozgalom meghirdetése és lebonyolítása 
- Fogd a Kezem Alapítvány látogatása, kapcsolatfelvétel 
- Kollégium körüli szemétszedés 
- „Szociopoly” társasjáték a BM Család, Esélyteremtő és Önkéntes Ház 

közreműködésével 
-  „Láthatatlan terem” 
- Világ Világossága Alapítvány látogatása 
- „Láthatatlan vacsora” 

„Mikulás a kollégiumban” 

Adventi készülődés Készülés a karácsonyi ünnepkörre 

- gyertyagyújtás csoportonként, 

-  nyitott kézműves foglalkozás, kreatív műhely szervezése 
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4. Tanéves intézményi belső ellenőrzési terv időarányos végrehajtásáról 

 

Ellenőrzés tárgya Időpont Szempontok; módszerek Felelős 

Csoportvezetői 
adminisztráció 

október pontosság, naprakészség; 
dokumentumelemzés: 
csoportvezetői naplók, 
foglalkozási naplók, ügyeleti 
napló 

intézményvezető és 
helyettese 

Főbb tapasztalatok: A csoportvezetői adminisztráció szeptembertől „kettős könyveléssel” 

indult. A személyes egyeztetések során a kollégák kifogásolták, hogy nem kellően tisztázott 

a papíralapú és az elektronikus adminisztráció viszonya. A vezetői kérésnek megfelelően 

minden csoportvezető elvégezte a szokásos adminisztratív tevékenységeket, megnyitották a 

csoportnaplókat, és azokat az eddigi gyakorlatnak megfelelően vezették. Az Ügyeleti napló 

vezetése folyamatos volt, ugyanakkor egyszerűsödött, mivel a korábbi funkcióknak csak 

kisebb részét kellett rögzíteni. A konkrét nevelőtanári tevékenységek naplózása átkerült a 

Kréta rendszerbe. Az Ügyeleti napló így döntően a „jelenléti ív” szerepét töltötte be, ill. 

azok az elemek maradtak meg, amelyeket az e-naplózáskor nem lehetett rögzíteni (pl. 

betegek, hiányzók, rendkívüli események). 

Az e-napló vezetése – miután az irányító hatóság nem adott lehetőséget tesztidőszak 

beiktatására – fokozatosan javult, az elmaradások minimálisak voltak. Gondot okozott, 

hogy az egyes foglalkozási típusokhoz milyen konkrét információkat kell hozzárendelni. A 

kollégák egyeztetése révén kialakult egy egységes formula. 

A hagyományos foglalkozási naplók is csak az első időszakban voltak jelen az 

adminisztrációban, október végére ez a tevékenység is átkerült az e-napló rendszerébe. 

 
Önértékelési eljárás 
szakszerűsége 

november Önértékelést Támogató 
Munkacsoport tevékenysége; 
megfigyelés, elégedettség-
mérés 

intézményvezető és 
helyettese 

Főbb tapasztalatok: Az egyéni önértékelés hosszabb időszakon keresztül elmaradt. Az 

ÖTM újjászervezése és az önértékelési szabályzat átdolgozása és elfogadása a tanév 

tervező nevelőtestületi értekezletén megtörtént. Ugyanekkor fogadtuk el az éves 

önértékelési tervet, amibe két kolléga került be. 

A két önértékeléshez 3-3 fő kapcsolódott, egy vezető, egy ÖTM tag és egy további személy, 

az önértékelést végző személy munkáját jól ismerő nevelőtanár. A csoportok tevékenysége 

összehangolt volt, a munkamegosztásban inkább a tapasztaltabb kollégáik vállaltak több 

feladatot, de jó tanulási helyzet volt ez a „külsős” tagoknak is. 

Az önértékelést végző személyek közül az egyik utolsó tanévét kezdte meg (nyugdíjazás), 

ezért kevéssé „lelkesedett” a feladatért. Ugyanakkor a tevékenységet elfogadható szinten 

abszolválta. A másik pedagógus szintén az utolsó ötéves önértékelési ciklusát kezdte meg 

ezzel az eljárással. Az általa megfogalmazott értékelés alapján összeállított önfejlesztési 

tervben reális célokat tűzött ki maga elé. 

 
Takarítás december  megfigyelés, tanulói interjúk intézményvezető, 

gondnok 
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Főbb tapasztalatok: A külső vállalkozó által végzett takarítás alapvetően elfogadható 

szintű volt. A tanulói szinteken dolgozó takarítókkal szemben nem érkezett kifogás, 

munkájukat megfelelő időzítéssel és jó színvonalon végezték. Gyakran előfordult azonban, 

hogy saját területükön kívül az alsó szintet is nekik kellett takarítaniuk. Ennek oka, hogy ott 

nagy volt a fluktuáció, a helyettesítők nem mindig érkeztek időben, nem egyszer takarító 

nélkül telt el a nap (ilyenkor jöttek le a felső szintekről). Nehezítette a helyzet megoldását, 

hogy épp decemberben járt le a takarítási szerződés, és ebből adódóan bizonytalanság 

alakult ki. A problémákat jeleztük a munkavezetőknek, de azoktól ritkán érkezett érdemi 

visszacsatolás. Az új pályázat várható nyertesének új munkavezetőjével korábban jó 

kapcsolat volt, így várható, hogy a problémák hosszú távon megoldódnak. 

A gondnok megállapítása szerint a takarítók jól tudnak együttműködni, segítik egymást. 

 
 

 

 

Pécsett, 2020. június 15. 

 

       dr. Barna Viktor, igazgató
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Melléklet: a Pécsi Tankerületi Központ szempontsora szerinti beszámoló 

 

1. Személyi és tárgyi feltételek 

1.1.  Humán erőforrás alakulása: szakos ellátottság, tartós távollét, nyugdíjazás, 

megbízási szerződéssel foglalkoztatás stb. 

a) Szakos ellátottság: (kollégiumban kevéssé releváns) a fő érettségi tantárgyakra 

képesített pedagógusok száma: 10 fő, ebből 5 fő 2-2 tantárggyal. 

Minden pedagógus rendelkezik az Nkt 3. melléklete szerinti elfogadott 

végzettséggel és szakképesítéssel. 

b) Nyugdíjazás miatt felmentési idejét töltötte: 1 fő (2020. 02-05. hónap között) 

c) A felmentési időszakra 2 fő megbízási szerződéses tanár alkalmazására került 

sor. 

Mindkettő esetében a veszélyhelyzet miatti intézkedések következtében a 

szerződésük felfüggesztésre került. 

 

1.2. Pedagógusok továbbképzése: kötelező továbbképzés, új szakképesítés 

megszerzése stb. 

a) A vonatkozó szabályok alapján a nevelőtestületből 5 fő volt továbbképzésre 

kötelezett. (A többiek vagy az életkoruk miatt már nem, vagy a szakvizsga 

megszerzését követő „moratórium” okán 7 évig nem kötelezettek.) 

Ebből: 

- 1 fő teljesítette a 120 órás kötelezettséget 

- 1 fő sikeres szakvizsgát tett (mentor) 

Személyi feltételek: 

engedélyezett álláshelyek száma 28 

engedélyezett pedagógus álláshelyek száma 16 

ebből könyvtáros 0 

engedélyezett technikai álláshelyek száma 10 

pedagógus álláshelyeken foglalkoztatottak létszáma 15 

óraadók száma/ellátott órák száma 2 / 28 

az új kollégák közül hány pályakezdő (1-3 év) 0 

pedagógusok hány %-ának van informatikai végzettsége? (szak 

vagy OKJ) 
6 
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- 1 fő szakvizsgára való felkészítő képzésen vesz részt, annak várható 

befejezése a továbbképzési cikluson belül várható) 

- 1 fő időarányosan teljesítette a továbbképzési kötelezettségét (30 óra) 

- 1 fő első képzési ciklusa 2019-ben kezdődött, még nincs teljesített kreditje. 

b) Új szakképesítést senki sem szerzett, 1 fő szakvizsgát tett. 

c) A testület nem kötelezett tagjai közül 6 fő vett részt valamilyen 

továbbképzésen, ebből 

- 2 fő akkreditált, legalább egy 30 órás (online) képzésen 

- 4 fő 30 óránál rövidebb online képzésen vett részt. 

 

1.3. Minősítések, tanfelügyeleti, szaktanácsadói ellenőrzések, Értékelési rendszer 

tapasztalatairól. 

 

a) Minősítések 

Négy fő jelentkezett a 2020. évi minősítési eljárásra, ebből 

- 2 fő Pedagógus II. fokozat elérését célzó minősítésre (a minősítésüket a 

veszélyhelyzet kihirdetése után őszre halasztották) 

- 2 fő sikeres Mesterpedagógus minősítést szerzett. 

 

b) Tanfelügyelet 

A tanév első felében (2019. december) volt intézményi tanfelügyelet 

c) Önértékelés 

A tanév második felére volt tervezve egy vezetői és két nevelőtanári 

önértékelés, a veszélyhelyzet miatt ezek átkerültek a következő tanévre. 

d) Szaktanácsadói látogatás nem volt. 

A szaktanácsadó által szervezett Baranya Megyei Kollégiumi Műhely őszi 

szakmai tanácskozásán a Hajnóczy Kollégiumot két fő képviselte. 

e) Az értékelési rendszer tapasztalatai 

Az önértékelések és a PSZE keretében megvalósult tanfelügyeletek 

tapasztalatai és feladatkijelölései időarányosan beépítésre kerültek a tanévi 

munkatervbe. 

Az intézményi önértékelés kötelező elemei alapján elkészült értékelések 

megjelennek a 2019-20-as tanévi egyéni és intézményi szakmai beszámolóban. 
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2. Szakmai munka értékelése 

2.1. Statisztikai adatok (táblázat) 
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2.2.  Tanulmányi munka  
A kollégium súlyozott tanulmányi átlaga: 3,92 
 

tanulócsoport 
első félév 

végén 
tanév végén 

bukottak száma / 
tantárgyak 

száma 

dicséretek 
száma 

     

TL1 3,89 3,9 0 / 0 7 
TL2 3,4 3,54 1 / 2 11 
TL3 3,7 4,0 2 / 4 19 
TL4 4,33 4,45 0 / 0 28 
TL5 4,1 4,18 0 / 0 10 
TF1 3,65 3,73 1 / 5 2 
TF2 3,63 3,93 0 / 0 9 
TF3 3.58 3.67 1 / 4 12 

összesen 3,82 3,93 5 / 15 (30/50) 98 (33) 
 
Ez a félévi átlaghoz képest több mint egy tizedes javulást mutat. Ami ennél is 
fontosabb, hogy radikálisan csökkentek a bukási mutatók, viszont közel 
háromszorosára nőtt a dicséretek száma (vö. az összesítő sorban zárójelben 
szereplő féléves adatok).  
A javuláshoz – a digitális oktatás mellett (ld. később) – az is hozzájárulhatott, 
hogy a félévkor jelentősen alul-teljesítő tanulók folyamatosan kiköltöztek a 
kollégiumból. 
 

2.3. Tantermen kívüli digitális tanítás tapasztalatai (eszközök, sikerek, nehézségek, 
értékelések, a kollégium tapasztalatai) 
A tantermen (kollégiumon) kívüli digitális tanítás (nevelés) komoly kihívást 
jelentett a kollégiumi nevelőtanárok számára is. 
A kollégium bentlakásos intézmény, tehát a körülmények alapjaiban változtak meg 
azáltal, hogy a bentlakás megszűnt, a tanulókkal való kapcsolattartás virtuális 
keretek közé került. 
A nevelőtanárok órarendjét – az alapvető foglalkozások megtartásával – 
módosítottuk, igazodva a tantermen kívüli oktatás délelőtti idősávjához, hétfőtől 
péntekig a délután 15-21 óra közötti időszakra kerültek formálisan a kollégiumi 
foglalkozások. 
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Az első időszakban az iskolaiakhoz hasonló megoldásokkal próbálkoztunk, 
folytattuk a hagyományos foglalkozásokat, de az online térben. Ez néhány 
területen végig sikeresnek bizonyult, más foglalkozásoknál gyorsan változtatni 
kellett. 
A legsikeresebb terület a „tanórára való felkészítés”, vagyis a kiscsoportos és 
egyéni korrepetálás volt. Az addig is leginkább igényelt tantárgyi segítségre 
jelentős igény érkezett, érintett kollégáink visszajelzései és a vezetői ellenőrzések 
alapján itt mutatkozott meg egyfajta „túlterhelés”. Volt eset, hogy éjszakába nyúló 
felkészítés zajlott egy-egy dolgozat előtt. 
A szakkörök közül azok folytatódtak sikeresen, amelyek egyébként is rendelkeztek 
online vonatkozásokkal. Ezekben kézzelfogható eredmények is születtek (pl. 
Online Kredenc újság, Fotó szakkör). 
Ugyanakkor néhány foglalkozási típusnál alapvető változtatásokra kényszerültünk. 
A szokásos heti rendszerességű csoportfoglalkozások visszaszorultak, és domináns 
lett az egyéni foglalkozás. Ezen belül is a közvetlen tanári megkeresés, mert a 
tanulók többsége – az online tanítás leterheltségére hivatkozva – nem 
kezdeményezett korábban megszokott beszélgetéseket. Így a csoportvezetők és a 
kevéssé kurrens tárgyakra képesített kollégák – sokszor az órarendi beosztást 
jelentősen meghaladó időkeretben – foglalkoztak a tanulók „szokásos” és az új 
helyzetben felmerülő problémáival. 
Több pedagógus is kísérletet tett online vetélkedők szervezésére, ezek kevéssé 
érintették meg a tanulókat. 
Nem mérhető érdeklődést próbáltunk generálni a tanulók érdeklődési köréhez 
kapcsolódó 
 

2.4. Különös bánásmódot igénylő tanulók ellátása: SNI, utazó gyógypedagógusi 
hálózat, BTMN, HHH, tehetséges tanulók (pedagógiai tevékenységekről, IPR, 
stb.) 
Az SNI tanulók száma igen alacsony, 2 v. 3 főnek beszámítható tanulóink nem 
voltak.  
Az intézmény fenntartójának kezdeményezése alapján a Szakmai 
alapdokumentumában szerepelő – az SNI tanulók ellátására vonatkozó – kitételek 
finomodtak, elérve azt, hogy – mivel a kollégium nem rendelkezik a szükséges 
tárgyi feltételekkel – a többszörös szorzóra jogosító SNI tanulók ellátására nem 
alkalmas az intézmény, így értelemszerűen ők nincsenek jelen a nevelési 
rendszerünkben. 
Az egyéb tanulási nehézségekkel küzdő kollégisták segítését elsősorban a 
csoportvezető tanárok végzik, együttműködve a problémás területre szakképzett 
kollégáikkal (pl. korrepetálásra irányítás, életvezetési tanácsok). A BTM 
kategóriába tartozó tanulónk nincs. 
HH és HHH tanulóink száma 1-1 fő, velük való kiemelt foglalkozás szintén a 
csoportvezetők elsődleges feladata. 
A tehetséges tanulók támogatását a Tehetségsegítő munkaközösség tagjainak 
irányításával és/vagy közreműködésével koordináljuk, továbbra is négy 
tehetségműhelyt működtetünk, de kibontakozóban van egy ötödik is. Az ezeken 
kívül megnyilvánuló tehetséges tanulókat külső tehetségsegítő szervezetekhez 
delegáljuk. 
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2.5. Kompetencia mérés eredményeinek vezetői megítélése, szükséges 
intézkedések (kollégiumban nem releváns) 
 

2.6. Érettségi vizsga tapasztalatai (kollégiumban nem releváns) 

Érettségi (csak tanulói jogviszonnyal rendelkező 
tanulókra) 

Nyelvvizsgák (végzős tanulók esetében) 

május-júniusban érettségi vizsgára 
jelentkező végzős tanulók száma 

 Középfokú C típusú nyelvvizsgával 
rendelkezők száma 

 

eredményes emelt szintű érettségi 
vizsgát tett tanulók száma 
(vizsgatárgy) 

 Középfokú C típusú nyelvvizsgák 
száma 

 

érettségiző osztályok érettségi 
átlageredményei osztályonként:  

iskolai 
átlag: 

Felsőfokú C típusú nyelvvizsgával 
rendelkezők száma 

 

Végzősök közül korábban előrehozott 
érettségi vizsgát tettek (fő) 

 Felsőfokú C típusú nyelvvizsgák 
száma 

 

Végzősök előrehozott érettségi 
vizsgáinak a száma 

   

 
2.7. Beiskolázás tapasztalatai 

A jelentkezők száma ennél nagyobb volt (hat fővel), a többlet a fiú tanulóknál jelentkezett, 
őket „férőhely hiányában” elutasítottuk, ill. várólistára helyeztünk. 
A jelentkezők többsége a hagyományos iskolai körből került ki, de növekedett azok száma, 
akik az eddig kevéssé reprezentált – főleg szakképzésben részvevő – tanulói körből 
jelentkeztek (Zsolnay, Angster, Simonyi). 

2.8. Tanulói felügyelet, napközis táborok  
A kollégisták felügyelete a vonatkozó jogszabályok alapján folyamatos volt. A 
digitális oktatási időszakban az érettségiző, ill. a nyári szakmai gyakorlaton 
részvevő tanulók esetében 24 órás pedagógiai felügyeletet biztosítottunk. 
 

2.9. Versenyeredmények 

Beiskolázás: 

1 évfolyamra beiratkozott tanulók száma nem releváns 

6 évfolyamos gimnáziumba beiratkozott tanulók száma nem releváns 

8 évfolyamos gimnáziumba beiratkozott tanulók száma nem releváns 

9. évfolyamra gimnáziumba, szakgimnáziumba, szakközépiskolába, 
KOLLÉGIUMBA beiratkozott FELVETT ÚJ tanulók száma 
(2020. 06. 18-i adatok alapján) 

61 fő 

Versenyek: kollégiumban nem releváns 

OKTV 1-10. helyezést elért tanulók száma   
Nemzetközi és/vagy országos tanulmányi versenyen 1-3. helyezést, 
(Adott tanuló adott tantárgyból a legmagasabb helyezésnél 
szerepeljen.) (OKTV ne itt szerepeljen.) 

 

Területi és/vagy megyei tanulmányi versenyen 1-3. helyezést, (Adott 
tanuló adott tantárgyból a legmagasabb helyezésnél szerepeljen.) 

 

sportversenyeken, Diákolimpián 1-3. egyéni helyezést elért tanulók  
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3. Pályázatok, innovációk 

 
4. Innováció – jó gyakorlat rövid bemutatása, amit az intézmény adaptált vagy 

kifejlesztett az elmúlt 1-3 tanévben. 
 

5. Egyéb 

a) Működtetés 

 

2019/2020. tanév I. félévében a kollégiumunk szakmai és a működési 
feladatellátáshoz szükséges finanszírozási igényei a Pécsi Tankerületi Központ 
által teljes körűen engedélyezésre kerültek. 
 
A szakmai feladatellátásra és működési feladatok ellátására fordított költségek az 
alábbi módon alakultak: 
 
Engedélyezett működési költségek: 5.633.800 Ft 
Felhasznált működési költségek:  5.575.300 Ft  
 
Az engedélyezett és felhasznált költségek közötti különbözet a meg nem valósult 
tételekből adódik. 
   

száma 

sportversenyeken, Diákolimpián csapatban 1-3. helyezést elért 
tanulók száma 

 

 Pályázatok: 

eredményes pályázatok száma, 
témája 

3 

- NTP-TFJ-19 Eszközbeszerzés – Pécsi 
Tankerületi Központ pályázata  

- Oktatási Hivatal Bázisintézménye – OH 
POK pályázat 

- Energiatudatos Iskola – Virtuális Erőmű 
Program pályázata 

folyamatban / elbírálás alatt levő 
pályázatok száma, témája 

1 

- Fogyasztói Tudatosságra Nevelő Iskola 
pályázat – Információs és Technológiai 
Minisztérium pályázata 

- Erasmus + program – közös pályázat a 
ZSÖK gesztorálásával (tanulói kulturális 
mobilitási program) 

a kollégiumhoz kapcsolódó 
alapítvány által beadott nyertes 
pályázatok száma, témája 

1 
- NTP-KNI-19, „Hajnóczy Kollégium 

Fotószakköre” 

eredménytelen pályázatok száma, 
témája 

3 

- „Szimba” – a Generali biztosító sportmez-
pályázata 

- NTP-TFV19 Társadalmi felelősségvállalás 
program 

- MVM Okosbútor pályázat 
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A karbantartási keret terhére, a tanulók komfortérzetének biztosítása érdekében 
igyekeztünk cserélni a lámpákat, világítótesteket a tanulói hálókban, működőképes 
állapotban tartani, cserélni az elöregedő gépparkot, használati tárgyakat (pl: 
mikrohullámú sütő, focilabdák) 
 
Kollégiumunkban idén szükségessé vált a melegvíz rendszer részleges cseréje a 
tartályok elöregedése miatt. Az ehhez szükséges 4.115.000 Ft-ot a Tankerület 
gazdasági vezetője közbenjárásának köszönhetően az éves költségvetési keret 
emelésével megkaptuk. Október hó folyamán a melegvíz cirkulációs szivattyú is 
meghibásodott, ennek költsége további 374.000 Ft volt. 
 
2019. június 1 és szeptember 1 között befolyt működési bevételeinkből a 
Tankerület 608.000 Ft-ot engedélyezett felhasználni; ebből 100.000 Ft a szakmai 
anyagok beszerzésére, 100.000 Ft-ot karbantartási anyag beszerzésére, 208.000 Ft-
ot a közüzemi fogyasztás esetleges többletfogyasztásainak fedezetére, 100.000 Ft-
ot egyéb szolgáltatásokra, 100.000 Ft-ot ezen kiadások ÁFÁ-jára fordítottunk.  
 
A tanév további részében keletkezett bevételeket már nem célzottan kaptuk vissza, 
hanem egy Tankerületi belső pályázat keretében lehetett igényt benyújtani a 
szükséges beszerzésekre.  
A Tankerület által meghirdetett belső pályázat keretében nyert összegből 2 db 
elöltöltős mosógépet (123.970 Ft) és 3 db hűtőszekrényt (228.500) vásároltunk 
összesen 352.470 Ft értékben.  
 
2019/2020. tanév II. félévében a kollégiumunk szakmai és a működési 
feladatellátáshoz szükséges finanszírozási igényei a Pécsi Tankerületi Központ 
által egy tétel kivételével (Szluka Bernadett képzési költség hozzájárulás – 80.000 
Ft) teljes körűen engedélyezésre kerültek.  
 
A szakmai feladatellátásra és működési feladatok ellátására fordított költségek az 
alábbi módon alakultak: 
 
Igényelt működési költségek: 655.300 
Engedélyezett működési költségek: 575.3020 
Felhasznált működési költségek: 395.000   
 
Az engedélyezett és felhasznált költségek közötti különbözet a meg nem valósult 
tételekből adódik.  
 
A beszerzések a koronavírus okozta rendkívüli helyzetre való tekintettel 
jellemzően a január 1. – március 15. közötti időszakra korlátozódtak; ezen 
időszakban a legtöbb kiadás az intézmény üzemeltetéséhez kapcsolódóan 
keletkezett, szakmai kiadások jellemzően a szakkörök folyamatos működése, a 
témahetek megvalósítása során merültek fel. A minket érintő elvonások miatt 
sajnos az el nem költött keretet nem csoportosíthatjuk át a 2020/21-es tanévre.  
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Az NTP-TFJ-49-0032 számú pályázat keretében elnyert 1.400.000 Ft támogatást 
2020. január elején folyósították. Sikerült - a koronavírus járvány miatti 
korlátozások, hiányok ellenére – a beszerzések egy részét megoldanunk kb. 
635.000 Ft értékben. A további beszerzésekre 2020. szeptember-október hó 
folyamán kerül sor. A teljes pályázati összeggel 2020. december végéig kell 
elszámolnunk.  
 
Bevételeink a változatlan szolgáltatási árak mellett is emelkedő tendenciát 
mutatnak az előző évekhez képest 2020. elején is; március közepétől azonban 
ebből, illetve a terem bérbeadásból származó bevételeink megszűntek a 
vészhelyzet miatt. Az addig befolyt bevételekből visszaforgatható részt a 
Tankerület nem határozott meg, valószínűleg ez is elvonásra került; augusztus 31-
ig valószínűleg nem fogadunk vendéget a szigorú higiéniai szabályok miatt, így 
ebben a tanévben bevételre már nem számíthatunk.  
 
A koronavírus okozta rendkívüli helyzetre való tekintettel a Tankerület a 2020-as 
naptári évre a Kollégiumnak összesen 1.000.000 Ft éves költségvetési keretet 
engedélyezett, melynek 50%-át augusztus 31-ig el kell költenünk; a maradék 50% 
tervezésekor igyekeztünk a Kollégium szakmai munkáját és biztonságos 
működését szem előtt tartani. Reméljük, körültekintő gazdálkodással ez sikerülni 
is fog.  

 
 

a) Mindennapos testnevelés megvalósítása 

A kollégiumunkban nem releváns. 
 

b) Iskola-egészségügy, ifjúságvédelem 

Az ifjúságvédelmi feladatokat a kötött munkaidő terhére két pedagógus látja el. 
Intézkedésre a félév során nem került sor. 
Az intézményi egészségügyi feladatokat két területen végezzük: 
- A kollégiumban minden hétköznap kollégiumi orvos tart rendelést. 
- A Pedagógiai programunkban a KNOAP szerinti nevelési területen tematikus 

csoportfoglalkozásokat tartunk. Ezen kívül működik egészségneveléssel 
kapcsolatos témahetet szerveztünk (Egészség-Hét). 
 
 

c) Versenyeredmények (nemzetközi, országos, regionális, megyei) 

Az EPAS program keretében két alkalommal is részt vett egy csapatunk az 
EuroScola országos online vetélkedőn. A második alkalommal 83%-os eredményt 
értek el, ezzel nem kerültek be a jutalmazott három csapat közé. 
A Kredenc tehetségműhely Az év online diákmédiuma című vetélkedésen 2. 
helyezést ért el. 
A megyei kollégiumok közti sportversenyeken több 1-3. helyezést értek el 
tanulóink és csapataink. 
Az első félévben több műveltségi vetélkedő is meghirdetésre került, ezek 
áthúzódnak a 2. félévre. 
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A megyei környezetvédelmi online vetélkedőn a Hajnóczys csapat első helyezést 
ért el. 
Megjegyezzük, hogy a központi szervezésű (és így támogatott) versenyek között 
nem szerepel kollégiumok számára meghirdetett verseny. A korábbi országos 
kollégiumi vetélkedések (pl. „Legügyesebb kollégista”) finanszírozásának hiánya 
okán ilyen jellegű verseny nem került lebonyolításra. 
 

 
6. Pályázatok, innovációk 

6.1. Pályázatok 
- Az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő által meghirdetett "A tehetségsegítés 

feltételrendszerének javítását célzó hazai programok támogatása " című, NTP-
TFJ-19 kódjelű pályázati kiírásra benyújtott pályázatunkkal 1,4 millió Ft 
forrást tudunk bevonni nagyrészt a természettudományos területen (pl. 
csillagászat) folyó tehetséggondozó tevékenység finanszírozásába, de 
részesülnek a támogatásból a történelemhez, a matematikához és fotózáshoz 
kapcsolódó tehetségsegítő programok is. 

- A kollégiumhoz kapcsolódó alapítvány szintén NTP pályázat keretében a 
fotószakkör fejlesztéséhez nyert 1,15 millió Ft támogatást ("A hazai és határon 

túli köznevelési intézményekben, iskolai rendszerű szakképzést folytató 

intézményekben működő komplex tehetséggondozó programok támogatása" 
NTP-KNI-19 kódjelű pályázat). 

- A Pécsi Tankerületi Központ infrastruktúra-fejlesztési pályázatán nyert 400 
ezer Ft támogatásból a tanulók komfortérzetét javító eszközöket (3 db 
hűtőszekrény, 2 db mosógép) vásároltunk. 

- Pályázatot nyújtottunk be a fogyasztói tudatossággal kapcsolatos pályázati 
kiírásra, a pályázat elbírálása folyamatban van. 

6.2. Innováció 
- A téma/jelenségalapú foglalkozásszervezésre irányuló innovációs törekvéseink 

egyik új mozzanata a „Társadalmi felelősségvállalás, önkéntesség, szolidaritás” 
témakörének több területen történő megjelenítése (pl. a Kredenc tematikus 
száma). 

- Létrejött a „Hajnóczy Akciócsoport” elnevezésű informális team, aminek a 
tagjai a partneriskolákkal való kapcsolatok élénkítését, ill. a beiskolázási 
mutatóink javítását tűzték ki célul. Tevékenységük révén élőbb és gyakoribb 
lett az iskolavezetésekkel folytatott kommunikáció, továbbá számos nyílt 
napon sikerült „népszerűsíteni” a kollégiumi elhelyezést. 

- A Tehetségsegítő munkaközösség keretében elindult egy fejlesztés a tehetségek 
felismerésének érdekében. A tanulók egy komplex kérdőívet töltöttek ki az 
érdeklődési területeikkel kapcsolatban, jelenleg pedig a nevelőtanárok (újabb) 
mozgósítható kompetenciáit mérjük fel. 
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7. Kapcsolatrendszer 

7.1. Elsődleges és kiemelt partnerek 
- Szülők: a kapcsolattartás kisebb mértékben személyes, döntően telefonos. A 

tanulók fontosabb ügyei esetén mindig kezdeményezzük a személyes 
konzultációt. 

- Iskolák: Javultak az intézményvezetői együttműködések mutatói (ld. 
korábban). A kapcsolattartás jellemző formája azonban továbbra is a 
csoportvezetők és az osztályfőnökök közti endszeres konzultáció. 

- Pécsi Tankerületi Központ: A szakmai kapcsolat kiegyensúlyozott és érdemi, a 
gazdasági és munkaügyi feladatok ellátásában időnként problémák léptek fel. 

7.2. Egyéb partnerek 
- Kollégiumok: A pécsi kollégiumok viszonylatában rendszeresek az 

információcserék (e-mail), az egyes intézményekben megrendezésre kerülő 
vetélkedőkre és versenyekre történő kölcsönös meghívás. A más településen 
működő kollégiumokkal elsősorban vezetői szinten van kapcsolat (Veszprémi 
Városi Kollégium – szakmai tapasztalatcsere a félév indításakor; BP,Váczi 
Mihály Kollégium – vezetői konzultáció; NPK kollégiumi tagozat szakmai 
napja). 

- PTE – a beszámolóban említett PTE Partnerintézmény cím kapcsán egy 
rendezvényen vettünk részt. 
Az intézményvezető rendszeres kapcsolatot tart a Tanárképző Intézet 
vezetésével és a BTK Neveléstudományi Intézet oktatóival. 

- Civil szervezetek: az egyes programok megvalósításában számítunk a pécsi 
civil szervezetek közreműködésére (pl. Vizuális Nevelésért Alapítvány – 
fotószakköri tevékenység; Fogd a kezem! Alapítvány). 

- Szakmai kapcsolatok: TIT Természettudományi Szekciója 
 

8. Vezetői és fenntartói ellenőrzések 

 

8.1. A félév során tematikus fenntartói ellenőrzés nem volt. 
8.2. A vezetői ellenőrzésről a beszámoló 4. fejezetében számoltunk be. 
8.3. Az OH intézményi tanfelügyeletet szervezett, ami december 12-én zajlott le. 

(Az intézkedési tervet nevelőtestületi elfogadása után megküldjük a fenntartónak.) 
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9. Az önértékelési eljárásrendben előírt szempontok szerinti értékelés 

 
 

1. Pedagógiai folyamatok 

Szempont Értékelés, elemzés 

Az éves munkatervek összhangban 
vannak a stratégiai 
dokumentumokkal és a 
munkaközösség terveivel 

Minden pedagógus és a Tehetségsegítő 
munkaközösség is a Pedagógiai program 
megvalósulását célzó, ill. a fenntartó és más 
irányító szervezetek által prioritásként megjelölt 
feladatokra épülő munkaterv szerint végezte a 
szakmai munkáját. 

A tanév végi beszámoló 
megállapításai alapján történik a 
következő tanév tervezése 

A tanéves tervezés közvetetten támaszkodott az 
előző évi beszámoló megállapításaira, a direkt 
kapcsolódás csak néhány területen volt 
kimutatható. 

A pedagógiai munka megfelel az 
éves tervezésben foglaltaknak, az 
esetleges eltérések indokoltak 

Az intézmény tervezőmunkája jól strukturált, 
bevált gyakorlaton alapul, így ebben a tanévben is 
jó színvonalon megvalósultak a tervezett 
programok. Eltérések csak pozitív irányban voltak, 
vagyis többletfeladatok is megjelentek az eredeti 
tervekhez képest. 

A tanuló eredményeiről fejlesztő 
céllal folyamatos visszacsatolás 
történik a tanulónak és 
szüleinek/gondviselőjének. 

A csoportvezetők a tanulókkal legalább havi 
gyakorisággal, csoportfoglalkozások keretében 
konzultálnak az aktuális tanulmányi helyzetükről, 
kiemelten a féléves értékelést követően. A 
szülőkkel főleg a vártnál gyengébben teljesítő 
tanulók esetében folyik intenzívebb konzultáció 
(pl. a bukások megelőzése érdekében). A 
többiekkel az iskolai szülői értekezleteken, 
fogadóórákon szoktunk egyeztetni a gyermekük 
előre haladásáról. 

Évente megtörténik az önértékelés 
keretében a mérési eredmények 
elemzése, a tanulságok levonása, 
fejlesztések meghatározása, és az 
intézmény a mérési-értékelési 
eredmények függvényében 
korrekciót végez szükség esetén 

A mérési eredményeket elsősorban csoportszinten 
elemezzük, mivel a közvetlenül szükséges 
beavatkozások is abban a keretben célszerűek. A 
mérések egy részénél előrelépés várható az egyik 
mesterpedagógusi program céltételezései alapján. 

2. Személyiség- és közösségfejlesztés 

Az intézmény vezetése és érintett 
pedagógusai információkkal 
rendelkeznek a tanulók szociális 
helyzetéről 

Felfogásunk szerint a tanulók szociális helyzetéről 
döntően a csoportvezető nevelőtanároknak kell 
megfelelő információkkal rendelkezniük. Ez 
magas szinten meg is valósul. Ugyanakkor 
jellemző az is, hogy a pedagógusközösség többi 
tagja is tud a problémás esetekről, a 
csoportvezetők őket is bevonják a szükséges 
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beavatkozásokba. Ez utóbbi jelenség a lány és a 
fiú egységben külön-külön tapasztalható. 

Az alulteljesítő, tanulási 
nehézségekkel küzdő és sajátos 
nevelési igényű tanulók 
megkülönböztetett figyelmet kapnak 

Az ilyen tanulókkal való foglalkozások 
megszervezése többnyire a csoportvezetők feladata 
volt. Ez azt jelentette, hogy amiben tudott, maga 
nyújtott segítséget, ahol pedig szükséges volt, ott 
tanártársaik segítségét kérték. 

A szülők a megfelelő kereteken belül 
részt vesznek a közösség-
fejlesztésben 

A szülői kapcsolattartás alapvetően „virtuális” 
keretek között valósult meg, így az idén sem 
tudtunk előrehaladást elérni a szülők aktivizálása 
terén. 

3. Eredmények 

A pedagógusok nyilvántartják és 
elemzik az adott csoport eredményeit 
(a következő területeken): 

 

tanév végi tanulmányi eredmények  

Minden csoportvezető elvégezte a félévi és tanév 
végi eredmények elemzését. Utóbbiak intézményi 
szinten is elemzésre kerülnek, és ez alapozza meg 
a jövő évi tervezés tanulástámogatásra vonatkozó 
részeit. 

versenyeredmények 

A kollégiumi területen csak a helyi (pécsi és saját) 
szervezésű versenyeken tudunk részt venni. Az 
államilag finanszírozott versenyek körében nem 
kerültek kollégiumiak. Az eredményeket 
csoportszinten elemezzük, a sikeres szereplést 
intézményi elismeréssel díjazzuk (pl. igazgatói 
dicséret). Az online meghirdetett versenyeken is 
aktívan részt vettünk. 

továbbtanulási mutatók  Nem releváns. 

elismerések 

A kiemelkedő és vagy tartósan tapasztalható, főleg 
a kollégiumi közösségért végzett többlet-
tevékenységeket a Hajnóczy Díjjal jutalmazzuk, 
amit idén két tanulónak ítélt oda a testület. A 
tanéves jó teljesítményekért vezetői dicséret jár 
(15 fő), a csoportvezetői elismerések egy-egy 
aktuális tevékenység díjazásánál jelennek meg. 
Fontosnak tartottuk a közösségek elismerését is, 
amit a tanév végén 3 szobaközösség nyert el. 

lemorzsolódási mutatók 

A lemorzsolódás továbbra is kevéssé jellemző a 
kollégiumban: a tanév végére 19 tanuló távozott (a 
32 végzőst leszámítva. A távozások okát vizsgálva 
a többség (6 tanuló) más iskolába iratkozott, a 
többiek családi okokra hivatkozva maradt ki. A 
kollégiumi ellátással kapcsolatos okokat egyetlen 
távozó sem említett. Év közben 8 tanuló kérte 
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felvételét. 

csoportszintű elégedettségmérések 
eredményei (szülők, tanulók) 

A mérések eredményeinek összesítése a 
csoportvezetők hatáskörében megtörtént. 

neveltségi mutatók 

A neveltségi mutatók sajátosan kollégiumi 
aspektusai alapján megállapítható, hogy 

- 58 alkalommal ismertük el a jó vagy 
kiemelkedő neveltségi kritériumnak 
megfelelő tanulókat, közösségeket 

- mindössze 13 tanulóval szemben történt 
fegyelmi intézkedés (figyelmeztetés, intés) 

- jogerős fegyelmi határozattal nem zárult 
eljárás 

- 1 tanuló esetében az egyeztető eljárás 
sikeresen lezajlott, ők csoportszintű 
„jóvátétellel” kompenzálták cselekedetüket 

- károkozás minimális volt, a zömmel 
üvegtöréssel végződő, gondatlanságból adódó 
rongálást követően 16.000.-Ft kártérítési 
összeg befizetése történt meg; szándékos 
károkozás nem volt. 

A szobaközösségek neveltségének kézzelfogható 
indikátora a szobarend. A tanév során egyes 
időszakokban mindössze kb. 8 olyan tanulói háló 
volt, ahol az értékelésnél a nem megfelelő 
megállapítást kellett tenni. 

A nevelőtanári beszámolók alapján a számokkal 
nem mérhető neveltségi mutatók terén továbbra is 
a beszédstílus alakulásával nem lehetünk 
elégedettek. 

egyéb szempontok  

4. Belső kapcsolatok, együttműködés, kommunikáció 

A pedagógusok szakmai csoportjai 
maguk alakítják ki működési 
körüket, önálló munkaterv szerint 
dolgoznak. A munkatervüket az 
intézményi célok figyelembe-
vételével határozzák meg 

A kollégium „Akkreditált Kiváló Tehetségpont”, 
amihez kapcsolódóan második éve működik 
intézményünkben a Tehetségsegítő 
munkaközösség (több MK létrehozását a fenntartó 
nem támogatta). A TMK a második évben már 
önálló munkaterv szerint folytatta munkáját, és 
tevékenységükről a TMK vezetője beszámolót 
készített. Ebből kiemelkedik a NTP-KNI-18 
kódjelű pályázat sikeres elnyerése, és a program 
hiánytalan megvalósítása. 

Az intézmény munkatársai számára Az információáramlás alapvető csatornája a napi 
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biztosított a munkájukhoz szükséges 
információkhoz és ismeretekhez való 
hozzáférés 

szintű elektronikus üzenetküldés. A COVID-os 
időszakban ez kiegészült a belső facebook csoport 
aktívabb működésével. 

5. Az intézmény külső kapcsolatai 

Az intézmény a helyben szokásos 
módon tájékoztatja külső partereit 
(az információátadás szóbeli, 
digitális vagy papíralapú) 

A kiemelt partnerek körében: 

- A tanulókkal döntően szóbeli kommunikáció 
zajlik, de jó tapasztalataink születtek a 
közösségi média (facebook zárt csoport) útján 
történő kölcsönös információcserének is. 

- A szülőkkel e-mailben, telefonon és kisebb 
mértékben a közösségi média felületein 
kommunikálunk, a személyes konzultációkat 
szükség szerint, ill. a szülői szándékok szerint 
szerveztük. 

- A Pécsi Tankerületi Központtal döntően a 
kapcsolódó referensek útján tartjuk a 
kapcsolatot, a szükséges információkat 
többségében e-mailen cseréljük, a fontosabb 
ügyekben papíralapú tájékoztatások és/vagy 
személyes konzultációk voltak. 

- Más partnerekkel (pl. GYJKKA, VNA) 
alkalomszerű szakmai kommunikáció folyt. 

A partnerek tájékoztatását és 
véleményezési lehetőségeinek 
biztosítását folyamatosan 
felülvizsgálják, visszacsatolják és 
fejlesztik 

A tanulókkal való kommunikáció, az azokban 
megjelenő információk elsődleges kezelése a 
csoportvezető szintjén megtörtént, akik szükség 
szerint bevonták a konzultációba az intézmény 
vezetőit is. 

Kiemelt mozzanat volt az immár éves 
rendszerességgel megtartott diákfórum, ahol a 
vezetés közvetlenül reagált a tanulók által feltett 
kérdésekre, problémafelvetésekre. 

A folyamatos kommunikáció fontos csatornája 
volt a Diák-önkormányzat. Az ő jelzéseikre 
minden esetben haladéktalanul és érdemben 
reagált a testület vagy a vezetés. 

Lokálisabb problémák esetén szintgyűlések 
zajlottak. 

Új és pozitív jelenség a HACS (Hajnóczy Akció 
Csoport) tevékenysége, amely a partneriskolákkal 
való szorosabb együttműködést célozza meg, 
kiemelten a beiskolázási adatok javítása 
érdekében. 
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6. A pedagógiai munka feltételei 

Az intézmény rendszeresen felméri a 
pedagógiai program 
megvalósításához szükséges 
infrastruktúra meglétét, jelzi a 
hiányokat a fenntartó felé 

Az elmúlt tanévben a fenntartó többnyire 
biztosította a működéshez szükséges feltételeket, a 
kivételeknél pedig egyeztetéssel, 
kompromisszummal sikerült a problémákat 
rendezni. 

A tanév elejére sikerült a fűtési rendszerhez 
tartozó tartály cseréjét realizálni.  

Az intézmény rendszeresen felméri a 
szükségleteket, reális képpel 
rendelkezik a nevelő-oktató munka 
humánerőforrás-szükségletéről 

Az elmúlt tanévben humán erőforrás tekintetében 
nem volt probléma. 

A humánerőforrás szükségletben 
bekövetkező hiányt, a felmerült 
problémákat idejében jelzi a 
fenntartó számára. 

A fenntartó hatáskörébe tartozó HR feladatokban 
az intézményi referens és a HR osztály nagyfokú 
rugalmasságot tanúsított. A 2020-21-es tanév 
elején várható személyi változásokról (2 fő 
technikai, egy fő pedagógus nyugdíjazása) időben 
kezdeményeztünk egyeztetést, és ennek nyomán 
megnyugtató módon rendeződni látszik a 
zökkenőmentes feladatellátás. 
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A Tehetségsegítő munkaközösség féléves beszámolója (2019-2020) 
 

 
 

1. A félév során elvégzett tevékenységek, feladatok: 

- tehetségazonosítást segítő program kidolgozása 

- a diákok tehetségjeleinek és egyéni érdeklődésének feltérképezése kérdőív 

segítségével csoportonként 3 szakaszban, melynek két szakasza valósult meg a félév 

folyamán: kérdőívek kitöltése, egyéni beszélgetések  

- a kérdőívek feldolgozása 

- megvalósultak a csoportos tehetséggondozó foglalkozások féléves programjai (lsd. 

csoportvezetői beszámolók) 

- tehetséggondozással kapcsolatos pályázatok figyelése 

- a fotószakkör sikeres tehetségpályázata (NTP-KNI-19), megvalósítása folyamatban 

2. Munkaközösségi megbeszélések 

A félév során két megbeszélés történt a következő témákban:  

- Az éves munkaterv megbeszélése, a tehetséggondozó műhelyek bemutatkozásának 

megszervezése 

- A tehetségazonosítást segítő program, a tehetség-felismeréséhez használt kérdőívek 

használatának kidolgozása, előző évi tapasztalatok megbeszélése 

- Az új tehetségműhely (Elmés huncutságok) szerepe a tehetségazonosításban 

- A „rejtőzködő tehetség” problémája 

- A motiváció problémája 

- Nevelőtestület tájékoztatása a munkaközösség munkájáról 

 

3. A munkaközösséghez tartozó tehetségműhelyek által végzett tevékenységek  

- Bemutatkoztak a tehetséggondozó műhelyek a „Szakkörmustrán” 

- Megvalósult a tehetséggondozó műhelyek féléves szakmai programja (Fotószakkör, 

English Club, Csillagász szakkör, Kreatív Kulturális kör, Kredenc műhely, Elmés 

huncutságok) 

- Tehetségazonosítást segítő kérdőívek kiértékelése, az eredmények megbeszélése a 

csoportvezetőkkel 

2020-05-31.        Szluka Bernadett 


