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1. A tanévi munkaprogram előkészítésének rendje (időpontok, határidők) 

 
 

2020. 08. 24.  tanévnyitó nevelőtestületi értekezlet  

utána: lány- és fiúegységek nevelőtestületi megbeszélései 

08. 25-29. a tanév előkészítése (munkarend, szobaátvétel, stb.) 

08. 30.   városi tanévnyitó 

08. 30/31. a tanulók fogadása, szülői értekezlet megtartása 

08. 31.  tankerületi tanévnyitó – PTK 

  09. 15.  egyéni munkatervek elkészítése 

09. 17. az intézményi munkaterv tervezetének véleményezése (DÖK) 

09. 21.  az intézményi munkaterv nevelőtestületi elfogadása 

  09. 21.  a munkaterv megküldése a fenntartónak  

09. 25.  a szabadon választható foglalkozások meghirdetése 
 

2. A tanév rendje 
 

2020.  08. 30-31. beköltözés a kollégiumba 

09. 01.  első tanítási nap 

10. 22.  az őszi szünet előtti utolsó tanítási nap (hazautazás) 

11. 01.  visszaérkezés az őszi szünetről 

12. 12.  szombat munkanap 

12. 18.  a téli szünet előtti utolsó tanítási nap (hazautazás) 

12. 24.  hétfő pihenőnap 

2021.   01. 03.  visszaérkezés a téli szünetről 

01. 22.  az első félév vége 

02. 05-ig a félévet értékelő nevelőtestületi értekezlet 

03. 31.  a tavaszi szünet előtti utolsó tanítási nap (hazautazás) 

04. 06.  visszaérkezés a tavaszi szünetről 

04. 30.  utolsó tanítási nap a záró évfolyamokon 

06. 15.  utolsó tanítási nap (kedd) 

06. 16-07.02. a szóbeli és gyakorlati érettségi és képesítő vizsgák, szakmai  

   gyakorlatok alatti kollégiumi pedagógiai felügyelet 
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3. A tanév kiemelt feladatai 

 

A) Az intézményi működés területén 

 

• A csoportlétszámok megküldése a fenntartónak 

Határidő: 2020. 09. 02.   Felelős: intézményvezető 

 

• Személyi ügyek előkészítése 

o Belépő új pedagógusokkal kapcsolatos HR feladatok 

Határidő: A PTK által megadott időpont Felelős: intézményvezető,  

       kollégiumtitkár 

o Nyugdíjazásokkal, ill. a nyugdíjba vonulók pótlásával kapcsolatos HR 

intézkedések kezdeményezése 

Időpont: 2020. 09. és 10. hónap  Felelős: intézményvezető,  

       kollégiumtitkár 

 

• OSAP adatközlés (statisztika) 

Határidő: 2020. október 15.  Felelős: intézményvezető-helyettes  

 

• A szükséges módosítások átvezetése a KIR adatbázisában 

Határidő: 2020. október 31.  Felelős: kollégiumtitkár 

 

• Az intézményi Házirend és a Jutalmazási és Büntetési Szabályzat áttekintése, szükség 

szerinti módosítása  

Határidő: 2020. 09. 30.   Felelős: intézményvezető-helyettes  

                   (DÖK segítő tanár) 

 

• Az SZMSZ felülvizsgálata 

Határidő: 2020. 11. 29.   Felelős: intézményvezető 

 

• Konzultáció kezdeményezése a következő éves költségvetési keretekről 
Időpont: 2020. 11-12. hónap   Felelős: intézményvezető 
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B) A nevelés-oktatás területén 

 

• A pedagógiai program felülvizsgálata, módosítása 

Határidő: 2020. augusztus 31.  Felelős: nevelőtestület 

 

• A tantárgyfelosztás rögzítése a KRÉTA rendszerben 

Határidő: 2020. 09. 24.   Felelős: intézményvezető,  

kollégiumtitkár 

 

• A hosszabb távú intézményi érdekek és a megvalósuló nevelési tendenciák 

beazonosítása 

Határidő: 2020. december 15.  Felelős: intézményvezetés 

 

• Tehetségfejlesztés, hátránykompenzáció 

o A tehetségsegítő munkaközösség újjáalakulása 

Határidő: 2020. 09. 21. Felelős: intézményvezető, 

munkaközösség-vezető 

 

• Szakmai pályázatok: részvétel, megvalósítás 

o Az NTP pályázatok beadása (és megvalósítása támogatás elnyerése esetén) 

Időpont: folyamatos, kiírás szerint  Felelős: pályázó pedagógusok  

o Folytatólagos részvétel az EPAS pályázati programban 

Időpont: 2020-21. tanév Felelős: intézményvezető és Farkas 

Róbert 

o Az „Energiatudatos Iskola” pályázat fenntartása, ill. új pályázat benyújtása 

Időpont: folyamatos 

Beadási határidő: 2021. 02. 10.  Felelős: intézményvezető-helyettes 

o A Gyermekeink Jövőjéért Kollégiumi Közhasznú Alapítvány (a kollégium 

kiemelt partnere) által benyújtott és nyertes pályázatok megvalósítása 

Időpont: folyamatos    Felelős: pályázó személyek 

 

• Két tematikus nevelőtestületi értekezlet tartása (ősz, tavasz) 

Az őszi időpontja: 2020. 11. 17.  

Témája: A digitális nevelés-oktatás helyi tapasztalatai 

A tavaszi időpontja: 2021. 03. 22. 
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Témája: A belső méréseink rendszere1  Felelős: intézményvezető 

 

• Az éves továbbképzési javaslat előkészítése 

Határidő: 2020. december 16.  Felelős: intézményvezető 

 

• A szakmai együttműködés folytatása a PTE-vel 

o A közösségi pedagógiai gyakorlat előkészítése, megszervezése 

Határidő: folyamatos (igény szerint)  Felelős: intézményvezető-helyettes 

o A PTE TKK rendezvényein való részvétel 

Időpont: PTE szervezés szerint  Felelős: intézményvezető 

 

 

C) A minőségirányítás területén 

 

• Az éves önértékelési terv elkészítése, a pedagógus önértékelés ütemezése 

Határidő: 2020. szeptember 30. Felelős: önértékelési csoport 

 Pedagógus önértékelés2: 2020. 2-3. hónap (2 fő) 

 
• A tavaszi időszakról áthúzódott minősítések lefolytatása 

Időpontok: 2020.09.24; 2020. 10.15. 

 

• A mérési eljárásrend áttekintése, racionalizálása3 

Határidő: 2021. február 15.  Felelős: intézményvezető; -helyettes 

A mérésekhez használt eszközök megújítása 

Határidő: 2021. június 30.  Felelős: intézményvezető 

 

• A partnerkapcsolatok felülvizsgálata, megújítása, újabbak felvétele 

Határidő: 2021. április 30.  Felelős: intézményvezetés 

 

D) Az előző éves beszámoló elemzése alapján megjelenítendő feladatok 

 

• A szülőkkel való kapcsolattartás erősítése 

Határidő: folyamatos    Felelős: csoportvezetők 
                                                 
1 Az előző tanévben a vírusveszély-helyzet miatt elmaradt téma pótlása. 
2 A 2020-as és 2021-es PSZE-hez igazodva. 
3 A veszélyhelyzet miatt elmaradt tevékenység pótlása 
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4. A kollégiumi nevelőtanárok foglalkoztatása, feladatai 

 

A nevelőtanárok heti munkaideje 40 óra. 

A nevelőtanárok kötött munkaideje: 32 óra 

A neveléssel-oktatással lekötött nevelői óraszám: 30 óra/hét  

Órakedvezmények:  

o csoportvezetők – 2 óra/ hét 

o munkaközösség-vezető: 2 óra/hét 

o DÖK segítő – 1 óra/hét 

A nevelőtanárok a neveléssel-oktatással lekötött óraszámukban a Kollégiumi nevelés 

országos alapprogramjában meghatározott foglalkozásokat vezetnek és pedagógiai 

felügyeletet látnak el. 

A kötött munkaidő fennmaradó 2 órájában az igazgató (helyettesek és tagintézmény-

vezető és helyettese) által meghatározott, a foglalkoztatási rendeletben felsorolt 

tevékenységeket végeznek. A heti 2 óra „göngyölíthető”, a tanév sajátos kollégiumi 

feladatainak ellátására, továbbá eseti helyettesítésre használhatók fel (négyhavi 

időkeretben). 

A részben vagy egészében éjszakai ügyeletek és a hétvégi pedagógiai felügyelet 

ellátására (is) alkalmazott kollégiumi nevelőtanárok ügyeleti és felügyeleti munkájuk 

mellett kollégiumi nevelési feladatokat is ellátnak (órarend, munkabeosztás szerint). 

 

5. A tanulók által válaszható foglalkozások  

 

 

A) Felkészítő foglalkozások 
 

Témája Éves óraszáma Foglalkozás vezetője 

Felzárkóztatás biológia tantárgyból 30 Csőszné Szabó Csilla 

Felzárkóztató foglalkozások angol 

nyelvből 60 Szalainé Kovács Renáta 

Felzárkóztatás matematikából 120 Bank Ágnes 

Felzárkóztatás magyar irodalomból 30 Szluka Bernadett 

Felzárkóztatás magyar nyelvtanból 30 Szluka Bernadett 

Felzárkóztatás történelemből 60 Farkas Róbert 

Felzárkóztatás matematikából 90 Horváth Balázs 
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Felzárkóztatás fizikából 60 Horváth Balázs 

Felzárkóztatás matematikából 90 Kelemen Sándor 

Felzárkóztatás fizikából 90 Kelemen Sándor 

Felzárkóztatás anyanyelvből 60 Mátrai Géza 

Könyvtárismereti, könyvtárhasználati 

foglalkozások  időszakos Kálecz Rudolf 

Felkészítés érettségire matematikából 

(közép szinten 28 óra, emelt szinten 28 

óra) 56 Bank Ágnes 

Felkészítés történelem érettségire 60 Farkas Róbert 

Felkészítés médiaismeretből 60 Kálecz Rudolf 

Felkészítés etikából 30 Mátrai Géza 

Felkészítés filozófiából 30 Mátrai Géza 

Felkészítés irodalomból 60 Mátrai Géza 

felkészítés földrajzból igény szerint Bolláné Visnyei Csilla 

Felkészítés rajzból igény szerint Bolláné Visnyei Csilla 

Képességfejlesztő foglalkozás 30 Hajdu Hajnalka 

 

 

 

B) Szabadidős foglalkozások 
 

A foglalkozás témája / 

Szakkör elnevezése 

Időpont / óraszám 

/ egyéb 

Vezeti 

EU Nagykövet Iskola program 30 dr. Barna Viktor 

Farkas Róbert 

KREDENC + tehetségműhely 30 Bolláné Visnyei Csilla, 

Szalainé Kovács Renáta 

Szluka Bernadett,  

Csillagászat szakkör 30 Horváth Balázs 

3D nyomtatás szakkör 60 Horváth Balázs 

ÉRV-Café 30 Mátrai Géza 

Fotó szakkör 30 Kálecz Rudolf 

English Club 30 Szalainé Kovács Renáta 

Kolorádió 30 Rózsa Lívia 
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„Na, nézd csak!” Kreatív Kulturális Kör 30 Rózsa Lívia 

Történelem és helytörténeti szakkör 60 Farkas Róbert 

gerincjóga 30 Bank Ágnes 

„Pszichés barangolások” szakkör 30 Bolláné Visnyei Csilla 

Aerobic és más mozgásformák 30 Csőszné Szabó Csilla 

DÖK  30 Szalai Csilla 

„Természetes N”szakkör 30 Kelemen Sándor 

Tetthely – iskolai bántalmazás kezelése 30 Hajdu Hajnalka, Bank 

Ágnes 

Válaszd a mozgást! – pontgyűjtő  

futóprogram 

folyamatos Csőszné Szabó Csilla 

ANK kispályás labdarúgó-bajnokság hetente folyamatos Új munkatárs 

Sportolási alkalmak szervezése: 

fekvenyomó verseny, lépcsőfutás, 

strandröplabda, atlétika, konditermi 

edzés, futás, kocogás 

folyamatos Csőszné Szabó Csilla, 

Új munkatárs 

Szirén Kupa- női labdarúgó torna, 

strandröplabda kupa, atlétikai verseny 

(más kollégiumok szervezésében) 

felkészülés 

csapatszervezés, 

részvétel 

Csőszné Szabó Csilla 

 

 

 

6. Hagyományos programok, témahetek, témanapok, projektek, ünnepek 

 

Esemény Időpont Felelős nevelő 
Résztvevő 

tanulók 

Forma, 

módszer 

„GÓLYA NAPOK” 

projekt 

08. 30 –  

10. 15. 

Team vezetők: 

Hajdu Hajnalka, 

Szalai Csilla 

Team tagok: 

9. évfolyamos 

csoportvezetők 

DÖK, felsőbb 

évesek 9. 

évfolyamos 

tanulók 

Hagyományos 

intézményi 

program, külön 

programterv 

szerint; online 

és jelenléti 

elemekkel) 

 

ONLINE 

09. 21-

23. 

Team vezető: 

dr. Barna Viktor, 

Teljes tanulói kör Szakkörök 

bemutatkozása, 
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SZAKKÖRMUSTRA 

Nagy 

Szakkörválasztó 

 

Szalai Csilla, 

Kálecz Rudolf 

Tagok: valamennyi 

nevelőtanár 

promóciós 

tevékenysége 

Az aradi vértanúk 

emléknapja 

09. 30 – 

10. 07. 

Takáts Eszter 

Horváth Balázs 

 

segítő tanulók faliújság 

„AZ LÉGY, AKI 

VAGY”  

- életpálya-építési 

témanapok 

a MAGMA Műhely 

közreműködésével 

10.14 – 

10.17. 

 

 

Team vezető: 

Horváth Balázs 

Team tagok: 

Szluka Bernadett 

Szalainé Kovács 

Renáta 

teljes tanulói kör műhelyfoglalko

zások (jelenléti 

és digitális) és 

csoport-

foglalkozások 

keretében 

Megemlékezés az 

1956-os forradalom és 

szabadságharcról 

10.  

21-24. 

Bolláné Visnyei 

Csilla, Juhász 

Dániel 

teljes tanulói kör faliújság 

EGÉSZSÉGNAPOK 11.23-26. Team vezető:  

Bank Ágnes 

Team tagok: 

Bolláné Visnyei Csilla 

Csőszné Szabó Csilla, 

(Török Péter) 

teljes tanulói kör Projekt – külön 

programterv 

szerint 

Litera-túra  
olvasásra nevelő 
mozgalom 
meghirdetése és 
lebonyolítása 

11.27-től 

folyama-

tosan 

Programgazda: 

Szluka Bernadett 

érdeklődő tanulók  

Bázisintézményi 

program I. 

november dr. Barna Viktor, 

Szluka Bernadett, 

Hajdu Hajnalka, 

Szalainé Kovács 

Renáta 

kapcsolódó szakköri 

csoport (Kredenc+) 

rögzített 

videofelvétel, a 

film kiajánlása 

(online) 

„Mikulás a 

kollégiumban” 

12. 03. Csőszné Szabó 

Csilla, Kelemen 

Sándor 

DÖK-tagok 

segítő tanulók, 

DÖK 

hagyományos 

intézményi 

program + 

faliújság 

Adventi készülődés 12. 7–10. Bolláné Visnyei csoportonként műhely-
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Készülés a karácsonyi 

ünnepkörre 

- gyertyagyújtás 

csoportonként, 

- nyitott kézműves 

foglalkozás, kreatív 

műhely szervezése  

Csilla, Horváth 

Balázs 

Rózsa Lívia 

csoportvezetők 

 

foglalkozás, 

csoport-

foglakozások 

faliújság 

HAJNÓCZY 

NAPOK 

február Team vezető: 

Kelemen Sándor 

Team tagok: 

Rózsa Lívia, Hajdu 

Hajnalka, Horváth 

Balázs, Farkas 

Róbert 

Megvalósító: 

valamennyi 

nevelőtanár 

DÖK és aktivisták, 

teljes tanulói kör 

hagyományos 

intézményi 

program 

külön 

programterv 

szerint 

Fotókiállítás a 

galériában I.  

kapcsolódás a Hajnóczy 

Napok 

programsorozatához 

február Kálecz Rudolf fotószakkör tagjai 

érdeklődők 

kiállítás 

Megemlékezés a 

kommunista és egyéb 

diktatúrák 

áldozatairól 

02.22-25. Takáts Eszter, 

(Török Péter) 

 

segítő tanulók faliújság 

Diák-önkormányzati 

közgyűlés 
02. 25. 

Programgazda: 

Szalai Csilla  

DÖK tagjai 

teljes tanulói kör program szerint 

PÉNZ 7 témahét 

  

 

03. 1-5. csoportvezetők teljes tanulói kör 

csoportonként 

csoportfoglalko-

zások, projektek 

Az 1848-49-es 

forradalom és 

szabadságharc ünnepe 

03. 10 –

18. 

Bolláné Visnyei 

Csilla 

(Török Péter) 

segítő diákok 

a jelentkező 

tanulók 

faliújság 
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Diák-önkormányzati 

tréning 

az asszertív 

kommunikációról 

 

03. 17. Programgazdák: 

Szalai Csilla, Szluka 

Bernadett 

DÖK workshop 

(Pályázati 

finanszírozás 

esetén 

meghívott 

előadó) 

Digitális témahét 

 

03.22-26. Csoportvezetők teljes tanulói kör csoportfoglalkoz

ások keretében 

Húsvéti ünnepkör 

 

03.29-31. Bolláné Visnyei 

Csilla 

Juhász Dániel 

segítő tanulók 

 

faliújság 

Fordított nap 04. 01. 

Hajdu Hajnalka 

Szalai Csilla, 

Mátrai Géza 

DÖK 

program szerint 

A holokauszt 

áldozatainak 

emléknapja 

04.14-16. Takáts Eszter, 

Juhász Dániel 

segítő tanulók, 

érdeklődő tanulók 

faliújság  

„ÖTTORONY” 

kollégiumok közötti 

versmondó verseny 

04.14. Programgazda: 

Rózsa Lívia 

teljes tanulói 

körből 

jelentkezők, 

megyei, városi 

kollégisták 

projekt, jelenléti 

v. online 

fordulókkal, 

külön program 

szerint 

FENNTART-

HATÓSÁGI 

témanapok 

1. „OLYAN LESZ A 

VILÁG, 

AMILYENNÉ TE 

TESZED” –  

környezeti 

kompetenciákat 

fejlesztő témahét 

 

Ökológiai lábnyom 

04.19-21. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Team vezetők: 

Szalai Csilla, 

Hajdu Hajnalka 

Bank Ágnes 

Team tagok 

Mátrai Géza, Szluka 

Bernadett 

Szalainé Kovács  

 

teljes tanulói kör 

 

témanapok, 

külön 

programterv 

szerint 
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Online vetélkedő 

Szemétszedő akció 

KREDENC+ 

szaktábor 

- Nyelvi vetélkedő 

- Alumni talákozó 

- Rendhagyó 

irodalomóra 

- Képzőművészeti 

alkotások 

(megnyitó) 

- Litera-túra program 

zárása 

04.20-22. Témavezető: 

Szluka Bernadett 

Teamtagok: 

Szalainé Kovács 

Renáta, Bolláné 

Visnyei Csilla, 

Kálecz Rudolf 

Kredenc szakköri 

tagok, érdeklődők 

projekt, 

pályázati 

finanszírozással 

Bázisintézményi 

program II.  

„Igazság és 

nézőpontok” bemutató 

foglalkozás 

04.13. dr. Barna Viktor, 

Szluka Bernadett, 

Hajdu Hajnalka, 

Szalainé Kovács 

Renáta 

 külön program 

szerint 

Ballagás a 

kollégiumban 

(ünnepség, 

tablókészítés) 

04. 27. Hajdu Hajnalka 

Rózsa Lívia, Bank 

Ágnes 

ballagtató 

csoportvezetők 

11. évf. tanulói 

búcsúztatják a 12. 

évfolyamosokat 

hagyományos 

intézményi 

program 

Európa Nap 

 

 

05. 6-10. 

 

 

Programgazdák: 

dr. Barna Viktor, 

Farkas Róbert 

Junior Nagykövet 

szakkör; teljes 

tanulói kör 

projekt 

Fotókiállítás II. 

 a kollégium 

fotószakkörének 

kiállítása 

05. 12-

től 

Kálecz Rudolf fotószakkör tagjai, 

érdeklődő diákok 

hagyományos 

intézményi 

program 

A Nemzeti 

összetartozás napja 

06. 01 – 

06. 04. 

Takáts Eszter, 

Juhász Dániel 

segítő tanulók 

 

faliújság 
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7. Tanulásszervezési feladatok 

 

Feladat Határidő Felelős Módszer 

Tanulószobát igénylők névsorának 

összeállítása, tanulószobai regisztráció 

elkészítése, folyamatos ellenőrzés 

09. 12-

től 

intézmény- 

vezetés 

csoportvezetők 

írásban 

Felkészítés, felzárkóztatás, 

tehetséggondozás tevékenységi 

formáinak kialakítása, a tanulói 

igények felmérése, a programok 

indítása, tevékenységek regisztrálása 

09. 14. intézmény- 

vezetés 

csoportvezetők 

nevelői megbeszélés, 

a lehetőségek 

meghirdetése, 

írásbeli 

nyilvántartás 

Az egyéni tanulási rendek kialakítása, 

rögzítése az éves tanulói 

foglalkoztatási tervekben 

09. 15. csoportvezetők  szóban, írásban 

egyéni foglalkozások 

Tanulószobák helyének kijelölése, a 

nevelőtanári felügyeleti feladatok 

elosztása 

09. 15. intézmény- 

vezetés 

tanári megbeszélés 

A könyvtárat ill. annak használatát 

megismertető foglalkozások 

megszervezése csoportonként 

09. 30. könyvtáros, 

csoportvezetők 

 

egyeztetés szerint, 

csoportfoglalkozás 

v. online órák 

A tanulók iskolai teljesítményének 

folyamatos figyelemmel kísérése 

folya-

matos 

csoportvezetők iskolai e-naplók 

figyelemmel kísérése 

Rendszeres kapcsolat tanulók 

iskoláival, osztályfőnökökkel, 

tanárokkal 

folya-

matos 

intézmény-

vezetés, 

csoportvezetők 

látogatás, 

megkeresés, 

konzultáció 

Tanulmányi teljesítmények rendszeres 

értékelése (félévenként intézményi, 

havonta csoportszinten) 

értelem- 

szerűen 

intézmény- 

vezetés, 

csoportvezetők 

írásban 
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8. Dokumentációs és minőségirányítási feladatok 

 

Feladat Határidő Módszer Felelős 

Tűz-, baleset- és 

katasztrófavédelmi oktatás 

08. 26.; 

folyamatos 

írásban, jkv. 

készítése 

munkavédelmi 

megbízott cég 

A vezetői órarendek meg-

küldése a fenntartónak 

09. 30. e-mail intézményvezető 

Online tantárgyfelosztás 

elkészítése, az e-napló indítása 

09. 24. adatok feltöltése intézményvezető 

Az intézmény munkaterv 

elkészítése, megküldése a 

fenntartónak  

09. 21. írásbeli munkaterv, 

e-mail 

intézményvezető, 

igazgatóhelyettes 

Az intézményi és egyéni 

munkatervek véglegesítése 

09. 21. online nevelő-

testületi értekezlet 

intézményvezető 

Tanulói nyilvántartás 

aktualizálása 

09. 30. online programok, 

törzskönyv, felvételi 

kérelmek, kilépési 

nyilatkozatok 

igazgatóhelyettes, 

kollégiumtitkár 

Az intézmény hivatalos 

statisztikájának elkészítése 

10. 01 – 

10. 15. 

OH által megadott 

program szerint 

intézményvezető, 

igazgatóhelyettes. 

Számítógép használattal, 

Házirenddel, Társalgó 

használatával, az intézményi 

dokumentumok nyilvános-

ságával kapcsolatos szabály-

zatok aláíratása a használókkal 

09.01-től 

folya-

matos 

írásban csoportvezetők 

Tanügyi dokumentumok 

vezetése  

folya-

matos 

írásban intézményvezetés, 

csoportvezetők, 

kollégiumtitkár 

Szabadságolási terv elkészítése 01. 15. írásban intézményvezető, 

kollégiumtitkár 

Szabadságok mértékének és 

igénybevételének nyilvántartása 

folya-

matos 

írásban intézményvezető, 

kollégiumtitkár 

Tanév félévi munkájának 02.05-ig írásban igazgatóhelyettes, 
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értékelése csoportvezetők 

Az intézményi működést 

szabályozó alapdokumentumok 

nyilvánosságának biztosítása 

folya-

matos 

nyomtatásban, 

honlapon 

intézményvezető, 

könyvtáros tanár 

 

9. A nevelőtestületi értekezletek időpontjának meghatározása havi bontásban 

Tervezett időpontok: 

- (2020. 08. 24. hétfő) 

- 2020. 09. 10. csütörtök  

- 2020. 09.21. hétfő (online értekezlet) 

- 2020. 10. 14. szerda 

- 2020. 11. 17. kedd 

- 2020. 12. 12. szombat 

- 2021. 02. 04. csütörtök 

- 2021. 03. 22. hétfő 

- 2021. 04. 22. szerda 

- 2021. 05.26. kedd 

- 2021. 06. 17. csütörtök 

Az időpontok a tanéves feladatoktól függően változhatnak. 

 

10. Tanéves foglalkozáslátogatási terv 

A nevelőtanárok foglalkozásainak látogatásának rendszere: 

Látogató Látogatott Gyakoriság Tervezett időszak 
    

Intézményvezető 
és helyettese 

minden 
nevelőtanár 

félévente legalább 1-
1 alkalommal 

október – november; 
február – április  

Munkaközösség-
vezető 

munkaközösségi 
tagok 

tanáronként legalább 
1-1 alkalommal 

a munkaközösség terve 
szerint 

Önértékelést 
támogató munka-
csoport (ÖTM) 

önértékelésben 
érintett nevelő-
tanárok 

tanáronként legalább 
1-1 alkalommal 

az önértékelés során az 
ÖTM által 
meghatározott 
időpontokban 

A kollégium 
pedagógusai 

önértékelésben 
érintett nevelő-
tanárok 

az önértékelés 
időszakában 
legalább 2-2 
alkalommal 

az ÖTM által 
meghatározott 
időpontokban 

A kollégium 
pedagógusai 

minden 
nevelőtanár 

egyeztetés szerint 
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A foglalkozáslátogatások ütemezése a 2020-as és 2021-es önértékelések, a PSZE és 

PÉM szakértői látogatások időpontjaihoz igazodva változhat. 

A vezetői és munkaközösség-vezetői foglalkozáslátogatások időpontjáról azt 

megelőzően legalább három munkanappal korábban tájékoztatni kell az érintett 

pedagógust. 

A foglalkozáslátogatásokat minden esetben megbeszélés követi, a látogatásról és a 

megbeszélésről jegyzőkönyv készül (aminek a formátuma megegyezik a PSZE és 

PÉM eljárásokhoz kapcsolódó ajánlott dokumentuméval). 

 

11. Tanéves intézményi belső ellenőrzési terv 

 

Ellenőrzés tárgya Időpont Szempontok; módszerek Felelős 
Csoportvezetői online 
adminisztráció 

november pontosság, naprakészség; 
dokumentumelemzés: e-
naplók 

intézményvezető és 
helyettese 

Minősítési eljárásra 
történő szakmai 
felkészülés 

szeptember, 
október 

minősítésen részvevő 
tanárok felkészülési 
folyamatának megfigyelése 

intézményvezető és 
helyettese 

NOKS munkatársak 
tevékenysége 

február-
március 

megfigyelés, interjúk intézményvezető, és 
helyettese 

Az újonnan belépő 
munkatársak (tanárok, 
technikaiak) 
beilleszkedése 

április-május tanári és tanulói interjúk intézményvezető és 
helyettese  

 

 

Záradék 

 

A végleges – a nevelőtanárok munkatervével kiegészített, pontosított – munkatervet a 

nevelőtestület 2020. szeptember 21-dikén fogadta el.  

Az egyéni munkatervekkel kiegészült végleges munkaterv megküldése a fenntartónak: 

2020. szeptember 21-ig. 

 

A munkaterv mellékletei: 

Az intézményi munkaterv szövegéhez csatolva, egy fájlban, elektronikusa (aláírás 

nélkül) 

o Ökoiskolai (-kollégiumi) munkaterv 

Külön fájlokban, elektronikusan 

o Nevelőtanárok egyéni munkatervei 
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o A Tehetségsegítő Munkaközösség munkaterve 

o Bázisintézményi munkaterv 

o Járványügyi intézkedési terv 

o Diákönkormányzat munkaterve 

 

Pécsett, 2020. szeptember 21. 

 

       dr. Barna Viktor, intézményvezető 
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A KOLLÉGIUM ÖKO-TEVÉKENYSÉGÉNEK 

ÁLTALÁNOS BEMUTATÁSA 

 

 
A természettudományos műveltség nélkülözhetetlen ahhoz, hogy megértsük a modern 

társadalmak környezeti, egészségügyi, életmódbeli, gazdasági,… problémáit. 

Következésképpen kulcsfontosságú, hogy diákjaink és nevelőik rendelkezzenek azokkal a 

készségekkel, képességekkel, ismeretekkel és attitűdökkel, melyek elősegítik e kérdések 

fel/megoldását.  

I. Környezettudatos tevékenységünk meghatározó eleme egy komplex pedagógiai-

módszertani modell működtetése. 

Az általunk kidolgozott modell első két eleme a projekt, illetve a témahét, mint az új, 

hatékony tanulásszervezési eljárások egyik formája, kiemelten alkalmas a pedagógiai 

hatékonyság és a tanulói eredményesség növelésére. Az iskolai oktatás formális keretei 

mellett e programok gazdagsága és sokszínűsége lehetőséget ad nagy létszámú - akár 

heterogén - gyermekcsoport elérésére, ugyanakkor a diverzitást is támogatja. („Olyan lesz a 

világ, amilyenné te teszed!” – környezettudatos magatartásra nevelő projekt, „Vigyázz a 

testedre, ez az egyetlen hely, ahol élhetsz!” – egészségnapok témahét.) 

 A modellben a környezettudatos attitűd kialakítása során hangsúlyos szerepet kap a 

társadalmi részvétel, a csoporthoz, közösséghez tartozás, a civil szervezetek munkájában 

való önkéntes részvétel erősítése, a természettudományos nevelés kialakításának 

folyamatában a kutatásalapú nevelés, problémaalapú tanulás módszerének alkalmazása. A 

modell I-II. elemének célja, a diákok környezeti változásokra való adaptív magatartásának 

kialakítása  és fejlesztése során a globális problémák felismerése és konstruktív megoldási 

módjainak megismertetésével, a felelősségtudatos viselkedés elsajátíttatásával tanulóink 

pozitív attitűdjének kialakítása a fenntarthatóságra nevelés érdekében. A modellhez 

kapcsolódóan megfogalmazott közvetlen és közvetett célok megvalósítása mellett projektünk 

a minőségi tudást, a képesség- és készségfejlesztést állítja a középpontba integrálva egy a 

tevékenységgel összefüggő adekvát ellenőrzési-értékelési rendszerrel. A szociális, 

életviteli kompetenciákhoz szükséges kognitív képességek közül nagy hangsúlyt fektetünk a 

felelősségtudat kialakítására és fejlesztésére, a környezet és az egymás iránti empátiára, 

figyelem fejlesztésére, a szabályalkotásra és normakövetésre, a kritikai gondolkodás 
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fejlesztésére. Ezek mellett fejlődik a diákok kommunikációs készsége, vitakultúrája, 

fogalomalkotó, absztraháló képessége. A feladatok megoldásával konfliktuskezelő 

gyakorlatuk gazdagodik, problémamegoldó készségük fejlődik. A programok többségén 

alkalmazott infokommunikációs technika a tanulók és a pedagógusok digitális 

kompetenciáját erősíti.  Így a megvalósítás folyamán diákjainkban elmélyül az egész életen át 

tartó tanulás szükségességének elve, mely a gyakorlatban a tapasztalatszerzés, az egyéni 

fejlődési lehetőségek meghatározása (tanulói portfólió) során jelenik meg.     A kollégiumi 

nevelés oldottabb közegében, ebben az inkluzív pedagógiai környezetben eredményesebben 

valósítható meg a társadalmi integráció is. 

A modell sikere olyan nyitott környezet megteremtését kívánja, amely felébreszti a 

tanulókban a kíváncsiságot a természettudományok iránt azáltal, hogy megerősíti a 

természettudományos nevelést az oktatás-nevelés minden szintjén. Ez a szándék hozta 

létre a modell harmadik elemét, a KNOAP alapján kidolgozott moduláris oktatásszervezést 

a kötelező csoportfoglalkozások színterén (Fenntarthatóság, környezettudatosság; Testi és 

lelki egészségre nevelés). Célja olyan tan-/tudás-anyagfejlesztés, mely önálló, önmagában 

koherens, rugalmasan alakítható, formailag egységes tematikus blokkokra, nevelési-

oktatási képzési programokra bontható le, megjelölve a fejlesztés fókuszait, 

meghatározva a megelőző tapasztalatot, a továbbhaladási irányt és a kapcsolódási 

pontokat más programokkal, projektekkel vagy például a NAT-tal. A modell ezen része is 

innovatív pedagógiai megközelítésmódot tükröz: a nevelési-oktatási munkában szakértő 

munkatársaink saját fejlesztésű szakmai anyagokat használnak, melynek megbízható forrása 

az a tudás, amit a naprakész pedagógiai-pszichológiai és módszertani tudásvágy 

(szakirodalom, szakmai anyag ismerete) jelent, s ami egyben a minőségi fenntarthatóságot is 

biztosítja.  A módszer alkalmazása során egyértelműen tapasztalható a pozitív kapcsolat a 

természettudomány iránti attitűd alakulása és a tanítás-nevelés módja között. A tanulók 

érdeklődési és elsajátítási szintjét kedvező irányba befolyásolja, ezáltal sikerélményhez 

juttatja őket, ami egyéni eredményességük növekedése mellett a pedagógiai 

hatékonyságra, a folyamatra való reflektálásra is kedvező hatást gyakorol.  Minden 

modul magába foglalja a belépő szintet és az elérendő végcélt, egy előre meghatározott 

szintre juttatja el a tanulót (hozzáadott érték), tartalmazza a nevelési-oktatási stratégiákat, 

módszereket, eszközöket, a fejlesztő értékelés módját és szempontjait. Ennek 

bemutatására mellékeltünk egy tematikus tervet és egy óravázlatot. 

Jóllehet, kollégiumban kifejlesztett modellről van szó, környezeti sajátosságainak 

megfelelően bármely középfokú oktatási-nevelési intézményben megvalósítható, a helyi 
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igényeknek megfelelően adaptálható - akár részelemeiként is, ami a modell nagyfokú 

rugalmasságáról tanúskodik. Ezt kihasználva építettük be negyedik elemként a 

disszeminációt segítő hálózati tanulás lehetőségét, mellyel támogatjuk a modell eredményes 

alkalmazását, – azzal összefüggésben – hozzájárulunk a tanítás-nevelés minőségi 

megújulásához és a pedagógiai hatékonyság növeléséhez.  A tudástranszfer elemeiként egy 

INFOTÉR került kialakításra, mely lehetővé teszi a folyamatos konzultációt, 

segítségnyújtást.. Ezen kívül az elem részeként folyamatosan működtetjük Módszertani 

tudásbázisunkat (eGroupWare), kamatoztatjuk kiépített kapcsolatrendszerünket (OFI, 

Biokom kft, Youth-Origami, Zöld Fiatalok Egyesület – Zöld Zóna,…). Az eddigi és a projekt 

során megvalósuló műhelymunkák, szakmai napok tapasztalatait megosztjuk az 

érintettekkel, intézményünk nyilvános felületein közzé tesszük. 

  

II. A módszertani modellen kívül az egészségnevelés és környezettudatosság témakörében 

minden évben szabadon választható foglalkozásokat hirdetünk meg a szabadidő hasznos, 

tartalmas eltöltése jegyében, melyek során minden diák a korosztályának megfelelő, 

élményekre és tapasztalatokra építő, tevékenységorientált nevelésben részesül. Ilyenek:  

- Családi életre nevelés 

-  helytörténeti szakkör 

- sportprogramok, rendezvények (pl: Válaszd a mozgást! - Gyűjtsd a perceket – 

futóprogram a természetben) 

- kiemelném még a mintaértékűen működő diák-önkormányzatunkat, mely valós 

terepe a demokráciára nevelésnek, és hatékony segítséget nyújt a közösségi élményt 

adó kollégiumi programok szervezésében, az intézmény tanulói szintű 

működtetésében 

 

III. Mindennapi gyakorlatunkban is hangsúlyosan, rendszerszerűen jelenik meg a 

környezeti- és egészségnevelés, mind a pedagógusok példamutató magatartásában, egységes 

norma- és elvárásrendjében, mind a diákok szemléletformálódása terén (pl: mindennapi 

szobarend ellenőrzés és értékelés-jutalmazás; környezet ápolás, gondozás - ökodekoráció; 

szelektív hulladékgyűjtés; rádióműsor, ill. újságcikk témájaként, kollégiumi büfé kínálata,…). 

Ennek igazolására kiemelten jelöljük meg ezeket a célokat, feladatokat és a hozzájuk 

kapcsolódó tevékenységeket az intézmény pedagógiai programjában. (Pl: 2.6.12; 2.8.1.1., 

2.8.1.2,.2.8.1.3,.2.8.1.5,.2.8.1.7; 2.8.2; 2.9; 2.10.7,…) Tevékenységünk eredményességének 
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mérőfokaként fejlesztési programunkban (3.fejezet) – mint meghatározó érték – szintén 

megjelenik a fenntarthatóság elve. 

A Program a kollégiumi munka kiemelt területeként nevesíti: 

- a tanulókról való gondoskodást 

- az egészséges életmódot meghatározó körülmények megteremtését és fenntartását 

- az egészséges táplálkozás biztosítását 

- az egészségkárosító hatások kiszűrését, a hatékony preventív munkát 

- a rendszeres sportolás feltételeinek biztosítását 

- az eredményes fellépést az agresszivitással, az erőszakkal szemben (OFI) 

- a sikeres diák-önkormányzás feltételeinek biztosítását és fejlesztését 

Nevelőmunkánk PP-ban megfogalmazott célja a környezettudatos nevelés terén: kialakítani 

diákjainkban a környezetkímélő szokásokat, belsővé tenni azokat. Megtanítani a 

környezetünkért való felelősségvállalást, törekedve arra, hogy a megszerzett elméleti 

ismeretek cselekvésben is megnyilvánuljanak. A tanulók háttértudásának mozgósításával 

értésék meg azt, hogy mindennapi életünk hogyan befolyásolja környezetünk állapotát. 

Célunk továbbá, hogy ismerjék meg azokat a szervezeteket, civil egyesületeket, akik 

életterükben sokat tesznek környezetük megóvása érdekében. Bemutatkozási alkalmak 

biztosításával lehetőséget teremtünk arra, hogy részt vegyenek az általuk kezdeményezett 

akciókban. 

Ezek mellett Pedagógiai programunk részletesen tartalmazza a kollégiumi 

csoportfoglalkozások rendszerét tematikusan tervezve: fejlesztési célokkal, 

kompetenciákkal, tartalmakkal, módszerekkel, tevékenységekkel, illetve a megjeleníthetőség 

színtereivel. (4. fejezet) 

Az intézmény ÖKO szemléletét tükrözi a kollégiumi rádióban, illetve újságokban 

megjelenő cikkek témája is. Ezek a kiadványok a honlapunkon (www.hajnoczy-koll.hu) a 

szakmai oldalon a saját kiadványok között találhatóak meg időrendbe szedve. Az eseménytár 

gazdag képanyaga illusztrálja elhivatottságunkat a környezettudatos, fenntartható fejlődés 

elve mellett. Tanulóink szemléletét formálva igyekszünk örökül hagyni nekik Szent-Györgyi 

Albert szavait: "A természet hatalmas, az ember parányi. Ezért aztán az ember léte attól 

függ, milyen kapcsolatot tud teremteni a természettel, mennyire érti meg, és hogyan 

használja fel erőit saját hasznára." 
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ÜTEMTERV A 2020-2021. TANÉVRE 

 

 program, feladat időpont résztvevők felelős 

 Környezet- és 

egészségnevelés 

alapvető szabályainak, 

feladatai közvetítése, 

figyelemfelhívás (pl: 

egészségkímélő 

táplálkozás, mozgás 

fontossága) 

folyamatosan valamennyi 

kollégiumi 

dolgozó 

valamennyi 

kollégiumi 

dolgozó 

Akollégiumi 

rendezvények 

szervezése során a 

környezeti szempontok 

figyelembe vétele 

folyamatosan valamennyi diák, 

nevelő, 

meghívottak 

 

valamennyi 

szervező, 

résztvevő, 

diák-

önkormányzat 

Diák-önkormányzat 

tevékenységének 

koordinálása Öko- 

témakörben 

folyamatosan diák-

önkormányzat 

tagjai 

patronáló, segítő 

tanárok 

 

Szalai Csilla 

A tevékenységek 

nyilvánossá tétele a 

honlapon, öko-

megjelenés 

hangsúlyossá tétele a 

kollégium honlapján 

folyamatosan programot 

megvalósítók és 

dokumentálók 

Kálecz Rudolf 

Szobarend értékelés folyamatosan nevelők, diákok Bank Ágnes, 

Farkas Róbert 
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Az intézmény 

arculatának, a tanulói 

dekorációk ÖKO 

szemléletű alakítása 

folyamatosan valamennyi 

dolgozó és 

tanuló 

valamennyi 

dolgozó és tanuló 

 

 

A kollégium 

környezetének rendben 

tartása, gondozás, 

szelektív 

hulladékgyűjtés 

folyamatosan valamennyi 

dolgozó és 

tanuló 

valamennyi 

dolgozó és tanuló 

 

 

Lehetőség szerint 

környezetkímélő 

anyagok használata 

(újrahasznosított papír, 

takarítószerek) 

folyamatosan valamennyi 

dolgozó és 

tanuló 

valamennyi 

dolgozó és tanuló 

 

 

A kollégium 

kommunikációja a 

vezetéssel, a 

fenntartóval és a 

működtetővel az épület 

környezettudatos, 

energiatudatos 

fejlesztése és 

működtetése érdekében 

folyamatosan kollégium 

vezetése 

vezetőség 

Kolorádió: „Zöld 

percek” 

folyamatosan Halmos 

Alajosné 

Rózsa Lívia 

Rózsa Lívia 

Kapcsolatfelvétel, 

együttműködés 

környezetvédelmi 

szervezetekkel 

folyamatosan programot 

szervező 

pedagógusok, 

kollégium 

vezetése 

programot 

szervező 

pedagógusok, 

vezetőség 

Élő környezet, virágos 

kollégium kialakítása 

tavasz és ősz valamennyi 

munkatárs és 

valamennyi 

munkatárs  
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tanuló 

 

 

szeptember 

Intézményi munkaterv 

elkészítése - benne 

ÖKO munkaterv 

a dokumentumok 

nyilvánossá tétele a 

honlapon 

szeptember 

15.  

kollégium 

vezetése 

valamennyi 

pedagógus 

vezetőség 

 

 

 

Kálecz Rudolf 

Csoportmunkatervek 

elkészítése 

szeptember 

18. 

csoportvezető 

nevelők 

csoportvezető 

nevelők 

Szalai Csilla 

Diák-önkormányzati 

munkaterv elkészítése 

szeptember 

18. 

diák-

önkormányzatot 

segítő nevelők 

DÖK tagok 

 

Szalai Csilla 

Szabadon választható 

foglalkozások 

meghirdetése (ÖKO) 

- Gyűjtsd a perceket! – 

futóprogram 

- jóga 

- Családi életre nevelés 

- Helytörténeti szakkör 

- DIY-kör 

- stb 

szeptember 

25. 

nevelők 

 

jelentkező 

diákok 

foglalkozást 

meghirdető 

pedagógusok 

 

Szalai Csilla 

   dr. Barna Viktor 

Gólya Napok – 

Terrárium, szervezés 

 

szeptember 

01- okt. 08.  

 

DÖK és segítő 

tanára, vala-

mennyi tanuló,  

Szalai Csilla, 

Hajdu Hajnalka 

október Új diákok 

megismertetése a 

„zölDÖK” 

tevékenységgel 

okt.0 1- 08. DÖK és segítő 

tanár 

Szalai Csilla 

November EGÉSZSÉGNAPOK november 23- valamennyi Bank Ágnes 
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témahét 

programsorozata 

26 tanuló és nevelő Csőszné Szabó 

Csilla 

  új munkatárs 

Bolláné Visnyei 

Csilla 

 

december 

DIY kör: 

 „sajátkezűleg 

energiatakarékosan, 

környezetkímélőn” 

dec. 2. hete érdeklődő 

tanulók 

Szalai Csilla 

Rózsa Lívia 

Bolláné Visnyei 

Csilla, Rózsa 

Lívia 

 

január 

 

Pályázat készítése és 

benyújtása az 

Energiatudatos iskola 

cím megújítására 

jan. 20. Szalai Csilla 

Hajdu Hajnalka 

Szalai Csilla 

 

február 

Pályázat előkészítése és 

benyújtása az „Örökös 

Ökoiskola” címre 

február 01-28 DÖK és segítő 

tanár 

Szalai Csilla 

Hajdu Hajnalka 

március Diákönkormányzati 

tréning 

március 17.  DÖK Szalai Csilla 

 

 

április 

„OLYAN LESZ A 

VILÁG, AMILYENNÉ 

TE TESZED” – 

környezeti 

kompetenciákat fejlesztő 

témahét 

programsorozata 

április 19-21. valamennyi 

tanuló és nevelő 

Szalai Csilla 

Hajdu Hajnalka 

Szalainé Kovács 

Renáta 

Mátrai Géza, 

Bank Ágnes 

új munkatárs 

 

„Kredenc” 

újságszerkesztés 

Kiadás;  

 

 

április 4. hete 

szakkör 

résztvevői 

segítő 

pedagógusok 

Szluka Bernadett 

 

„NESZE” - - kollégiumi 

újság megjelenése 

Kredenc mellékletként 

április 4. hete DÖK és segítő 

tanára 

Szalai Csilla, 

Hajdu Hajnalka 

Szluka Bernadett 



 26

 

május 

Energiatudatos iskola  és 

a Fogyasztói 

tudatosságra nevelő 

iskola pályázati 

vállalásainak áttekintése, 

értékelése  

május  DÖK Szalai Csilla 

Hajdu Hajnalka 

Fotókiállítás a 

Galériában 

május 13. Fotószakkör 

tagjai, 

érdeklődők 

Kálecz Rudolf , 

szakköri tagok 

 

június 

Környezetvédelmi 

világnap 

június 06-09. ÖKO-faliújság Bolláné Visnyei 

Csilla,  

Takáts Eszter 

A munkaterv 

megvalósításának 

áttekintése, tanévi 

feladatellátás értékelése  

június 2. hete nevelőtestület Szalai Csilla 

 

 

 

 


