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Kollégiumi munkaterv 

 

Bevezető: 

A Szerencsi SZC Tokaji Kereskedelmi és Idegenforgalmi Technikum, Szakképző Iskola és 

Kollégium intézménye Kollégiumának éves munkaterve a stratégiai tervezés (kiemelten a 

Kollégiumi Pedagógiai Program) lebontása. A munkaterv szerepe az operatív feladatok 

megtervezése, a napi működés támogatása.  

A jelen dokumentum összefoglalja a kollégium teljes tevékenységét, eszköz a célok eléréséhez 

szükséges folyamatok, feladatok meghatározására és az időbeni ütemezésre. Az intézményi 

feladatellátás kiemelkedő szakmai dokumentuma, mely tartalmazza a nevelő-oktató munka 

tartalmát, irányítási, ellenőrzési folyamatait, a nevelőtestület feladatait, valamint a nevelési és 

oktatási év helyi rendjét. 

Az intézményi szintű feladatok, események rögzítését személyek hozzárendelésével és 

határidők szabályozásával tartalmazza. 

 

I. Nevelési - Oktatási feladatok 

 
1. A tanév munkaterv készítésének meghatározó dokumentumai: 

 A nemzeti köznevelésről szóló 2011.évi CXC. törvény 

 A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények 

névhasználatáról szóló 20/2012.(VIII.31.) EMMI rendelete 

 2019. évi LXXX. törvény a szakképzésről 

 12/2020. (II. 7.) Korm. rendelet a szakképzésről szóló törvény végrehajtásáról 

 5/2020. (I.31.) Korm. rendelet a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről 

és alkalmazásáról szóló 110/2012. (VI. 4.) Korm. rendelet módosításáról 

 Az emberi erőforrások minisztere 27/2020. (VIII. 11.) EMMI rendelete a 

2020/2021. tanév rendjéről. 

 A Szerencsi SZC Tokaji Kereskedelmi és Idegenforgalmi Technikum, 

Szakképző Iskola és Kollégium Szakmai Programja 

 Hagyományaink 

 A kollégium Házirendje 

 A Szerencsi SZC Tokaji Kereskedelmi és Idegenforgalmi Technikum, 

Szakképző Iskola és Kollégium éves munkaterve 

 Kollégiumi Beszámoló a 2019-20. tanévről 

 

2. A 2020/2021. tanév legfontosabb időpontjai, dátumai: 

 

 Beköltözés a kollégiumba: 2020. augusztus 31. (hétfő) 

 Első tanítási nap: 2020. szeptember 1. (kedd) 

 Utolsó tanítási nap: 2021. június 15. (kedd) 

 A tanítási napok száma: 179.  



3 
 

 A szakközépiskolások a külső gyakorlatot kéthetes turnusváltásban végzik, ezért 

iskolánk órarendje ehhez igazodva „ A” és „B” hetes beosztással készült. 

 Az I. félév vége: 2021. január 22. Az iskolák 2020. január 29-ig értesítik a 

tanulókat, kiskorú tanuló esetén a szülőket az első félévben elért tanulmányi 

eredményekről. 

 Az első félévet lezáró tanulmányi munka értékelése: 2021.02.01. 

 Az iskola utolsó, befejező évfolyamán az utolsó tanítási nap: 2021. április 

30.(péntek) 

 A május- júniusi érettségi vizsgák első napja: 2021. május 3.(hétfő) 

 A II. félévet lezáró tanulmányi munka értékelése 2021. június 30. (szerda) 

Tanítási szünetek 

Őszi szünet:   A szünet előtti utolsó tanítási nap: 2020. október 22. (csütörtök)  

   Visszaérkezés a kollégiumba: 2020. 11.02. (hétfő) 

   A szünet utáni első tanítási nap: 2020. november 3. (kedd) 

 

Téli szünet:  A szünet előtti utolsó tanítási nap: 2020. december 18. (péntek) 

   Visszaérkezés a kollégiumba: 2021. 01. 03. (vasárnap) 

   A szünet utáni első tanítási nap: 2021. január 4. (hétfő)  

 

Tavaszi szünet:  A szünet előtti utolsó tanítási nap: 2021. március 31. (szerda) 

   Visszaérkezés a kollégiumba: 2021. 04.11. (vasárnap) 

   A szünet utáni első tanítási nap: 2021. április 12. (hétfő) 

 

Igazgatói szünetek:  

   2020. november 2. (hétfő) 

   2021. április 7. (szerda) 

   2021. április 8.  (csütörtök) 

   2021. április 9.  (péntek) 

    

  

3. Tárgyi feltételek biztosítása a 2020/21-as tanévre 

3.1 A Kollégiumban 2020 tavaszán-nyarán elvégzett felújítási és karbantartási 

munkálatok: 

Az intézményi munkaterv tartalmazza. 

 

3.2 Felújítási szükséglet tervezése 

Az intézményi munkaterv tartalmazza. 

3.3 A tanulók elhelyezése: két kollégiumi épületben, II. épületben a fiúk, III. 

épületben a lányok. 
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4. Tanulói létszámadatok, tanulócsoportok 

4.1 Kollégiumi adatok 

Tanulók Létszám 

Tanulók létszáma a KIR-ben 74 fő (9 fő SNI) 

Ebből: magántanuló 0 

 BTM-es  5 fő 

 SNI-s  9 fő 

 Hátrányos helyzetű  8 fő 

 Halmozottan hátrányos 

helyzetű 

14 fő 

Tanulói jogviszonya szünetel 0 

 

4.2 Osztályok, tanulócsoportok 

Osztályok megnevezése Szakmai csoportok 

megnevezése 

Létszám 

I. csoport Lány 21 (2 fő SNI) 

II. csoport Lány 22 (1 fő SNI) 

III. csoport Fiú 17 (3 fő SNI) 

IV. csoport Fiú 14 (3 fő SNI) 

 

5. Személyi feltételek biztosítása: 

Dolgozói létszámadatok 

 Nevelőtestület létszáma 6 fő oktató. Akik közül: 

o 1 kollégiumvezetői,  

o 4 csoportvezetői, 

o 1 nevelőtanári feladatokat ellátó kolléga. 

Valamennyien a szakuknak megfelelő oktatói tevékenységet is végeznek az intézményben. 

 Az ebédlői és az épületügyeletesi feladatok ellátásában további két oktató kolléga nyújt 

segítséget. 

 Fejlesztő pedagógusi feladatokat ellátó: kollégiumi foglalkozási keretek között egy 

fejlesztő pedagógus végzettségű nevelőtanár, Simon Ilona foglalkozik a fejlesztést 

igénylő kollégistákkal. 

 Tovább tanuló kolléga, Tamási Zita aki az ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai 

karán kezdi meg a tanulmányait ebben a tanévben, gyógypedagógus szakon.   

 

6. Törvényi változásokból adódó feladatok: 

Feladat: Felelős: Határidő: 

A kollégiumi Pedagógiai 

Programnak az 5/2020. 

(I.31.) Korm. rendelet 

(Nat) alapján, a tanévnek 

megfelelő módosítása. 

Gyüréné Kassai Zita 2020.09.15. 

Az SZMSZ-nek, a 

12/2020. (II. 7.) Korm. 

Gyüréné Kassai Zita 2020.08.31. 
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rendelet alapján, a 

tanévnek megfelelő 

módosítása. 

Házirend, a tanévnek 

megfelelő módosítása. 

Gyüréné Kassai Zita 2020.08.31. 

Munkaterv elkészítése. Gyüréné Kassai Zita 

kollégiumvezető és a 

kollégium nevelőtestülete. 

2020.09.15. 

 

7. A tanév legfontosabb pedagógiai célkitűzései, feladatai 

Kiemelt nevelési célkitűzések és ebből adódó feladatok: 

 Az újonnan érkező tanulók beilleszkedésének elősegítése. 

 Nagy gondot kell fordítani a lemorzsolódásra . Ennek érdekében az 

osztályfőnökök és a szülők segítségét kérjük, hogy felhívják a tanulók figyelmét 

a kollégium előnyeire, mint pld. a bejárás kényelmetlenségeinek elkerülése, a 

tanuláshoz nyújtott segítség, valamint a szabadidős és sport programokon való 

részvétel lehetősége. A csoportnevelőknek pedig külön ki kell térniük ennek a 

problémának a csoportszintű kezelésére. 

 Fontos feladatunk, hogy segítsük tanulóinkat a  pályaorientáció  

folyamatában, célunk, hogy sikerüljön összhangba hozniuk, az egyéni 

készségeiket, értékrendjüket, motivációikat a munkaerő-piaci elvárásokkal és a 

választott pályával.  

 Az esélyegyenlőség biztosítása kiemelt feladatunk, ezért előtérbe helyezzük a 

hátrányos helyzetű, lemaradt tanulók felzárkóztatását, növelve az egyéni 

foglalkozásra fordított időt. 

 Hangsúlyt fektetünk az egészséges életmódra  nevelésre, különös tekintettel 

a dohányzás és más egészségre ártalmas szerek használatára. Az ezekkel 

kapcsolatos ismeretterjesztő előadások és beszélgetések szervezése az iskola 

egészségügyi szolgálat szakembereinek (iskolaorvos, védőnő, szociális segítő) 

bevonásával történik. 

 Rendszeres ellenőrzéssel rászoktatni a tanulókat a szobarend  megőrzésére és 

a heti nagytakarításra.  Tisztasági verseny hagyományát folytatjuk.  

 A tiszta és szép környezet megőrzése  érdekében, heti két alkalommal a 

diákok szervezésében végezzük az udvar takarítását. 

 Kommunikációs készségfej lesztés  érdekében az egyéni kiselőadások, 

valamint a DÖK lehetőségeit ki kell használni.  

 Célunk a közösségi értékek  megbecsülésének elérése ezért, a tanulók 

bevonásával hagyományos műsorainkra készülünk. 

 Az állagmegóvás  érdekében, kollégistáinkat a berendezési tárgyak és 

használati eszközök rendeltetésszerű használatára és a hibák azonnali 

bejelentésére ösztönözzük. 
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8. Kiemelt oktatási célkitűzések és ebből adódó feladatok. 

Az iskolai tanév eleji felmérések segítségével a korrepetálandó tanulók körének 

meghatározása után októbertől felzárkóztató foglalkozásokat szervezünk, amihez az 

iskolánkban tanító szaktanárok segítségét kérjük.  

Kis csoportokban illetve egyénileg történik a lemaradó tanulók felzárkóztatása. A 

tanulási nehézségekkel küzdő tanulók számára pedig folyamatosan tanulás-módszertani 

segítséget adunk, Simon Ilona fejlesztő pedagógusunk koordinálásával. A szilenciumot 

és a pótszilenciumot felhasználva, külön foglalkozik ezt igénylő tanulókkal, a napi 

felkészülést segítendő. 

A tanév során a rendszeres és folyamatos tanulás  gyakorlatát kell kialakítani.  

Tudatosítani kell a szi lencium pontos kezdésének fontosságát.   

A hiányzó, késő tanulók felelősségre vonása nem maradhat el.  

Módszert nyújtunk a számítógép, laptop és tablet használatra az ismeretszerzés során, 

és gyakoroltatjuk a diákokkal a KRÉTA iskolai adminisztrációs rendszer alkalmazását, 

szem előtt tartva a digitális oktatásra történő zökkenőmentes átállást. Dokumentálása a 

szilenciumi füzetben. 

Az idei tanévben a tanulmányi eredmények folyamatos javítása, a diákok egyéni 

szintjének megfelelő optimális eredmény a cél. 

 Tanulónként egyéni fejlesztési terv készítése (a viszonyítási alap a 9. évfolyamon a 

8. osztályos tanulmányi eredmény, a felsősöknél az elmúlt év végén, általunk készített 

statisztika) 

 A szilenciumok hatékonysága érdekében a szilenciumi fegyelmet folyamatosan 

fenntartjuk. Ügyelünk a pontos kezdésre és a csend biztosítására, mellyel a tanulás 

iránti tisztelet is fejleszthető. 

 Tovább folytatjuk a bevált monitoring szilenciumok rendszerét, négy szilenciumi 

csoport keretében. 

 Ebben a tanévben folytatjuk az egyéni és kiscsoportos szilenciumot azok számára, 

akik tanulmányi eredménye ezt indokolttá teszi, valamint a kompetenciafejlesztő 

foglalkozást.  

 Azok számára, akik iskolai, vagy iskolán kívüli sport és más jellegű elfoglaltságuk 

miatt nem tudnak részt venni a délutáni szilenciumon, illetve akik több tanulási időt 

igényelnek, 19:30- 20:30 között pótszilenciumot tartunk. 

 A tanári segítség, a tanár elérésének biztosítása („napi 24” órában).  

 A tanulási nehézséggel küzdő tanulók számára külön kis csoportos, akár egyéni 

korrepetálás szervezése. SNI és BTMN problémával küzdő tanulók számára fejlesztő 

foglalkozás szervezése szakképzett kollégák közreműködésével történik. 

 Érettségi felkészítő foglalkozások szervezése a végzős diákoknak matematikából, 

irodalomból, és történelemből az ezeken való részvétel ellenőrzése. 

 Minden tekintetben alkalmazkodunk az iskola tanítási rendjéhez. A korrepetálásokat 

a délutáni órákban, 1430 – 1615 között, illetve szilencium időben tartjuk. 

A szabadon választott kötelező foglalkozások a délutáni (1530 – 1615) vagy az esti (1930 

– 2015) órákban történnek. 

 Rendszeres értékeléssel a változások nyomon követése, pozitív ösztönzés 

alkalmazása. Dokumentálása szilenciumi füzetben. 
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9. Foglalkozások látogatásainak ütemterve: 

Feladat: Felelős: Határidő: Célok, tervezett 

eredmények 

A feladatok 

megtervezése. 

Gyüréné Kassai 

Zita 

2020. 09.15. Fejlesztendő területek, 

célok megfogalmazása. 

Az önértékelésbe 

vontak körének 

meghatározása. 

Iskolavezetés 2020.09.15. Minden kolléga kerüljön 

be az önértékelésbe. 

Éves látogatási terv 

elkészítése. 

Kollégiumvezető 202010.22. Rendszeres és a 

szempontoknak megfelelő 

ellenőrzés. 

Foglalkozások 

látogatási 

szempontjainak 

meghatározása, és 

az ütemezés 

elkészítése. 

Kollégiumvezető 

és a 

nevelőtestület 

2020.10.22. Az értékelésbe vont 

kollégák foglalkozásainak 

ütemezése. 

 

10. Nemzeti és iskolai ünnepek, rendezvények, programok: az iskola ünnepélyein a 

kollégium is részt vesz. 

Program: Időpont: Megvalósítás formája: Résztvevők: Felelős: 

Tokaj 

megismerése 

2020.09.04. Séta Tokajban 9. 

évfolyamos 

kollégisták 

Tamási Zita, 

Kovács Mária 

Diák 

Önkormányzat 

kollégiumi 

megbeszélése 

2020.09.07. Kollégiumi 

dokumentumok 

elfogadása, és a 

választható 

szabadidős 

tevékenységek 

ismertetése a DÖK 

képviselőivel. 

DÖK tagjai, 

csoportok 

képviselői 

Simon Ilona, 

Gyüréné Kassai 

Zita 

Csapatépítő 

rendezvény 

2020.09.09. „Kolis gólya-avató” 9. évfolyam 

kollégistái 

Simon Ilona, 

nevelőtanárok 

Csapatépítő 

rendezvény 

2020.09. 09. Szabadtéri piknik Minden 

kollégista 

Gyüréné Kassai 

Zita, 

nevelőtanárok 

9. évfolyam 

kompetencia-

mérése 

2020.09.16. Készségek, 

képességek mérése 

9. évfolyam Simon Ilona, 

csoportnevelők 

Könyvklub 

elindítása 

2020.09.21. 

hétfő 

Beszélgetések, 

filmnézés 

A csoport 

tagjai 

Kovács Mária 

Kreatív 

foglalkozás 

2020.09.22. 

kedd 

Dekorációk készítése A csoport 

tagjai 

Simon Ilona 

Egyházi 

foglalkozások 

elindítása 

2020. 09.23. 

szerda 

Kéthetente 

csoportfoglalkozások 

Minden 

kollégista 

Jóczik – Tóth 

Orsolya, 

csoportnevelők 

Irodalmi színpad 

csütörtök 

2020.09.24. Ünnepi műsorok 

készítése 

A csoport 

tagjai 

Tamási Zita 
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Horgász szakkör 

csütörtök 

2020.09.24. Szabadidős 

tevékenység 

A csoport 

tagjai 

Fekete Tamás 

Sport-kör 2020.09.24. Sportfoglalkozások 

heti rendszerességgel. 

A csoport 

tagjai 

Tóth Gergely 

Őszi túrák 2020.10. 01. 

havonta 

„Hétszőlő tanösvény 

túra” 

Minden 

kollégista 

Kovács Mária 

Tóth Gergely 

Rádiós 

megemlékezés 

2020.10.06. Aradi vértanúk Iskolánk 

tanulói 

Iskolavezetés 

Egészségnevelés 

foglalkozások 

elindítása, 

2020.10.07. Havonta 

csoportfoglalkozások 

Minden 

kollégista 

Bodnár Tamásné 

védőnő, 

Béress Boglárka 

szociális segítő, 

csoportnevelők 

Nyíltnap 2020. 10.13. A kollégium 

bemutatása az 

érdeklődő általános 

iskolásoknak és 

szüleiknek. 

A kijelölt 

kollégisták 

Kollégiumvezető 

A kollégiumi 

felvételi 

tájékoztató. 

megjelenése az 

iskola 

honlapján. 

2020.10.20. Megjelentetése az 

iskola honlapján. 

 Kollégiumvezető 

Iskolai 

megemlékezés 

2020.10.22. Az 1956-os 

forradalom és 

szabadságharc. 

Iskolánk 

tanulói 

Iskolavezetés 

Egészségnap 2020. 11. 19. Ismeretterjesztő 

előadások, 

foglalkozások 

Minden 

kollégista 

Kovács Mária 

Bodnár Tamásné 

védőnő, 

Béress Boglárka 

szociális segítő, 

csoportnevelők 

Szalagavató 2020.11.20 Végzősök 

szalagtűzője. 

Végzős 

évfolyam 

Iskolavezetés, 

nevelőtestület 
 

Mikulásvárás 2020. 12.03. Mikuláscsomagok 

átadása 

Kollégisták, 

kollégák és 

gyermekeik 

Gyüréné Kassai 

Zita, 

Simon Ilona 

Fekete Tamás 

Mikulás - party 2020.12.07. Játékos, vidám 

közösségi program. 

Palacsinta és 

forrócsoki árusítás. 

Minden 

kollégista 

Kovács Mária,  

Tóth Gergely, 

Simon Ilona 

Kollégiumi 

Karácsony 

2020.12.17. 

 

Ünnepi műsor és 

vacsora az ebédlőben 

Minden 

kollégista, 

nevelőtanár 

és az iskola 

vezetői 

Tamási Zita, 

nevelőtanárok 
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Karácsony az 

iskolában 

2020.12.18. Ünnepi műsor és 

vásár 

Iskolánk 

tanulói 

Simon Ilona, 

osztályfőnökök 

Nyíltnap 2021. 01.12. A kollégium 

bemutatása az 

érdeklődő általános 

iskolásoknak és 

szüleiknek. 

A kijelölt 

kollégisták 

Kollégiumvezető 

Kollégiumi 

gyűlés 

2021.02.03. Az első félév 

értékelése. 

Jó tanulók 

jutalmazása. 

Minden 

kollégista 

Kollégiumvezető, 

nevelőtanárok 

Farsangi 

mulatság 

2021.02.11. Jelmezek bemutatása, 

vetélkedő 

Minden 

kollégista 

Simon Ilona, 

Tamási Zita, 

nevelőtanárok 

Rádiós 

megemlékezés 

2021.02.25. Kommunista 

diktatúrák áldozatai 

Iskolánk 

tanulói 

Iskolavezetés 

Nőnap 2021.03.08. Nőnapi műsor Női 

dolgozók, 

lánytanulók 

DÖK 

Iskolai 

megemlékezés 

2021.03.12. 1848. forradalom és 

szabadságharc 

Iskolánk 

tanulói 

Iskolavezetés 

DÖK gyűlése 2021.03.18. Diákfórum A diákok 

képviselői 

Iskolavezetés 

SimonIlona 

Pályaorientációs 

nap 

2021.03.24. Helyi vállalkozások 

megismerése. 

Vetélkedő 

Végzős 

kollégisták 

Tóth Gergely 

Tamási Zita 

Rádiós 

megemlékezés 

2021.04.15. Holocaust 

megemlékezés 

Iskolánk 

tanulói 

Iskolavezetés 

Találkozás 

Holocaust 

túlélőkkel 

2021.04.15. Beszélgetés Kollégisták Kollégiumvezető 

Rendezvények-

napja 

2021.04.22. Bor és gasztronómia 

vetélkedő 

Iskolánk 

tanulói 

Iskolavezetés, 

munkaközösségve

zetők 

Végzősök 

búcsúztatása 

2021.04.22. Tréfás vetélkedő, 

jutalmak, tánc. 

Végzős 

kollégisták 

Simon Ilona, 

csoportvezetők 

Ballagás 2021.04.30. A végzősök 

búcsúztatása. 

Végzős 

évfolyamok 

Iskolavezetés 

Kirándulás 2021.05.20. Városnézés, 

múzeumlátogatás. 

Minden 

kollégista 

Gyüréné Kassai 

Zita, 

nevelőtanárok 

Kollégiumi 

juniális 

2021.06.01-

02-03. 

Játékos vetélkedők, 

kerékpártúra, 

jutalmak, 

szalonnasütés. 

Minden 

kollégista 

Gyüréné Kassai 

Zita, 

csoportvezetők 

Rádiós műsor 2021.06.04. Nemzeti összetartozás 

napja 

Iskolánk 

tanulói 

Iskolavezetés 
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11. Kollégiumi jutalmazás: 

Verseny Időpont Jutalmazás 

formája 

Jutalmazottak 

köre 

Felelősök 

„ Jó tanulók” - I.félév 

- Tanév 

vége  

Édesség 

Könyv 

A legjobb 

tanulmányi átlagú 

10 tanuló (5 fiú és 

5 lány) 

Kollégiumvezető, 

csoportnevelők 

„Tisztasági és 

dekorációs 

verseny” 

- I.félév 

- Tanév 

vége 

Pizza Épületenként 3, 

összesen 6 szoba 

Tamási Zita, 

csoportnevelők 

„Legjobb 

kollégista” 

- Tanév 

vége 

Könyv 1 végzős lány 

1 végzős fiú 

Kollégiumvezető, 

Simon Ilona 

csoportnevelők 

Farsangi 

jelmezverseny 

- 2021.

02.11. 

Sütemény 10 jelmezes Csoportnevelők 

 

12. Tanulói külső és belső mérés, értékelés 

Mérés-értékelés 

megnevezése 

Határidő: Felelős: 

9. évfolyamos tanulók 

kompetenciamérése. 

2020.09.16. Simon Ilona, 

csoportvezetők 

Eredmények értékelése, 

intézkedési terv készítése. 

 2020. szeptember 30. Simon Ilona, 

csoportvezetők 

Fejlesztő foglalkozások 

szervezése. 

folyamatos, októbertől Simon Ilona 

Kontroll mérések, 

érékelés. 

2021. május Simon Ilona, 

csoportvezetők 

 

13. Belső ellenőrzés 

Ellenőrzési tevékenység 

megnevezése: 

Határidő: Felelős: 

Adminisztrációs feladatok 

ellenőrzése: KRÉTA 

Iskolai Alaprendszerben 

kollégiumi csoportok 

létrehozása, Munkaterv, 

fejlesztési tervek, tanulói 

étkezési igénylés, 

igazolások. 

2020.09.15. Gyüréné Kassai Zita 

Kompetenciamérés, 

eredmények feldolgozása, 

feladatok kitűzése 

2020.09.30. Gyüréné Kassai Zita  

A kompetenciamérés 

eredményeinek javítására 

szolgáló intézkedési terv 

végrehajtásának 

ellenőrzése 

2021. február 

2021. június 

Gyüréné Kassai Zita 

Adminisztráció 

ellenőrzése: kollégiumi 

Folyamatos Gyüréné Kassai Zita 
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napló, törzskönyv, 

szilenciumi füzetek, 

KRÉTA 

 Foglalkozások látogatása Folyamatos Gyüréné Kassai Zita 

Tanulmányi eredmények 

rendszeres nyomon 

követése 

Havonta Gyüréné Kassai Zita  

csoportvezetők 

 

14. Iskolai megbízatások, választott tisztségek, feladatok 

Megbízás, feladat megnevezése: Megbízott, tisztségviselő 

Történelem szakos oktató Gyüréné Kassai Zita 

DÖK segítő tanár Simon Ilona 

Fejlesztő oktató Simon Ilona 

Magyar nyelv és irodalom szakos oktató Tamási Zita 

Földrajz- környezettan szakos oktató Kovács Mária 

Informatika szakos oktató Fekete Tamás 

Magyar nyelv és irodalom szakos oktató Tóth Gergely 

 

15. Tanórán kívüli foglalkozások, korrepetálások, fejlesztő foglalkozások 

Foglalkozások 

megnevezése: 

Vezetője: Időtartama: 

Kompetenciafejlesztés Simon Ilona Folyamatos 

Sport Tóth Gergely,  Folyamatos 

Horgász szakkör Fekete tamás Folyamatos 

Klub, szabadidő nevelőtanárok Folyamatos 

Túra, kirándulás Tamási Zita,  

Fekete Tamás 

Évszakhoz, időjáráshoz 

kötődően 

Irodalmi színpad Tamási Zita Rendezvényekhez, 

ünnepségekhez kötődően. 

Kreatív Simon Ilona Alkalomhoz igazodva. 

Moderntánc Tamási Zita, 

Kovács Mária 

Rendezvényekhez, 

ünnepségekhez kötődően. 

Könyvklub Kovács Mária Folyamatos 

Egyházi foglalkozás, Tokaj 

ref. egyházzal 

együttműködés 

Jóczik –Tóth Orsolya 

lelkész 

Kéthetente egy óra 

Egészségnevelési 

foglalkozások, 

együttműködés az iskola-

egészségügyi szolgálat 

munkatársaival, 

iskolaorvos, védőnő. 

Bodnár Tamásné védőnő, 

Béress Boglárka szociális 

segítő 

Havonta egy óra 

Csoportfoglalkozások Csoportnevelők Heti egy óra 

 

16. Saját bevételi lehetőségek feltárása: A kollégium alkalmazkodik az idegenforgalmi 

bevételek bővítéséhez, a tanulói hálószobák rendelkezésre bocsátásával. 
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17. BTM-es, SNI-s tanulók ellátása, hátránykompenzációs tevékenység (gyermek-és 

ifjúságvédelmi tevékenység): Az iskolai fejlesztő munkához kapcsolódva kollégiumi 

keretek között is végzünk felzárkóztató, fejlesztő munkát. 

18. Kiemelten tehetséges tanulókat segítő tevékenység: Az ének, tánc, és rajz területén 

tehetséges tanulók támogatása. 

19. Kapcsolattartás a szülőkkel: A szülői értekezletek alkalmával a kollégium is keresi a 

kapcsolatot a szülőkkel. Tanév elején a 9. évfolyamosok szüleinek külön szervezünk 

szülői értekezletet. Telefonon folyamatos a kapcsolattartás. 

20. Kapcsolattartás az intézményt segítő szervezetekkel:  

 Hagyományosan jó kapcsolatot alakítottunk ki a helyi művelődési 

intézményekkel. Látogatjuk rendezvényeiket.(Könyvtár, Műv. Ház 

rendezvényei, Városi Vegyes kar hangversenyei, Tokaji Múzeum- 

Világörökségi Bormúzeum, Színház, Mozi) 

 Helyi történelmi egyházak közül a református lelkész rendszeresen tart 

foglalkozásokat a kollégiumban. 

 Idősek Otthonával rendszeres kapcsolatot tartunk, tanulóink látogatják az ott 

lakókat közösségi szolgálat keretében, alkalmi műsorokkal köszöntik az 

időseket. 

 

21. Tanítás nélküli munkanapok időpontja, felhasználása 

Szünetek időtartama: Igazodik az iskolához 

22. Munkaértekezletek, nevelési értekezletek témái, szervezése; fogadóórák 

ütemezése 

Heti rendszerességgel munkaértekezletet tartunk az aktuális feladatok, 

események megbeszélésére, értékelésére. Időpontja: péntek 11.00-12.00-ig. 
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II. A tanév munkarendje havi bontásokban 

 

Az ütemterv elkészítésénél igazodunk az iskolai eseményekhez, figyelembe véve a közös 

rendezvényeket, szüneteket. 

 

Augusztus: 

 
        

 2020.08. 17-19. Gólyatábor 

 2020. 08. 24-30. Szervezési feladatok: kollégiumi névsor összeállítása, 

csoportok kialakítása, kollégiumi szobák és közösségi helyiségek állag és leltár 

szerinti átvétele, munkaterv összeállítása, házirend megbeszélése, észrevételek, 

javaslatok. 

 2020.08.29.  Kollégiumi nevelőtanárok munkarendjének elkészítése.  

 2020.08.29. Tanévnyitó értekezlet 

 2020.08.30. Kollégiumi járványügyi szabályok és a beköltözés szabályainak 

   a kidolgozása. 

 2020.08.31. 1600:  Kollégisták beköltözése a kollégiumba.  

    A járványügyi szabályok betartása mellett. 

                1700: Tájékoztató a szabadban, a 9. évfolyamos diákok 

szüleinek. 

   1900: Járványügyi szabályok ismertetése a kollégistákkal. 

 

    Szeptember 

 

09.01.  Tanévnyitó 

09.01. Tűz- és balesetvédelmi oktatás, házirend ismertetése, dokumentálása.  

  Felelős: csoportvezetők 

09. 03. Kollégiumi DÖK gyűlés, Házirend, SZMSZ, Pedagógiai Program, Munkaterv 

és a szabadidős tevékenységek megbeszélése 

  Felelős: Gyüréné Kassai Zita, Simon Ilona 

09. 04. Kollégiumi járványügyi protokoll elkészítése. 

  Felelős: kollégiumvezető, nevelőtestület 

09. 07. Portai ügyelet beindítása.  

  Felelős: kollégiumvezető 

09. 09. „Ismerkedés Tokajjal”, séta a városban a 9. évfolyam részvételével, 

  Felelős: Kovács Mária, Tamási Zita 

09. 09. „Kolis” gólya-avató  

  Felelős: Simon Ilona, csoportnevelők 

09. 09.  Hagyományos kakastaréj sütés, ismerekedés. 

  Felelős: Gyüréné Kassai Zita, csoportnevelők 

09.10. Színházlátogatás-Miskolc /GINOP 

  Felelős: Tamási Zita 

09. 14. Étkezési kedvezményekre jogosító igazolások összegyűjtése csoportonként. 

  Felelős: kollégiumvezető, csoportvezetők 
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09. 15.   KRÉTA-adminisztráció, Munkatervek, foglalkozási tervek, elkészítése. 

Tartalmazza a diákok személyiségfejlesztésének főbb jellemzőit, állomásait.  

  Felelős: Kollégiumvezető, csoportnevelők 

09. 16. Kompetenciamérés a kollégiumban 9. évfolyamnak. Szövegértés és 

matematika kompetencia felmérése, elemzése, beépítése a fejlesztési tervbe.  

  Felelős: Simon Ilona és a csoportnevelők 

09. 17. Pecúr-avató az iskolában 

  Felelős: osztályfőnökök 

09. 18.  Szülői értekezlet 9. évfolyamon 

  Felelős: iskolavezetés, osztályfőnökök 

09.24. Könyvklub 

  Felelős: Kovács Mária 

  Kreatív foglalkozás 

  Felelős: Simon Ilona 

  Irodalmi színpad 

  Felelős: Tamási Zita 

  Horgász szakkör 

  Felelős: Fekete Tamás 

  Sport-kör 

  Felelős: Tóth Gergely 

09. 30. Egyházi foglalkozás: erkölcsi nevelés 

  Felelős: csoportvezető 

 

Folyamatos: 

 Kollégiumi dokumentumok aktualizálása. Felelős: Kollégiumvezető 

 KRÉTA Iskolai Alaprendszerben kollégiumi csoportok létrehozása.  

Felelős: Kollégiumvezető 

 Szilencium rendszer beindítása, névsorok előkészítése. Felelős: a csoportnevelők 

 Tanulók kedvezményre jogosító dokumentumainak összegyűjtése, dokumentálása, 

egyeztetése az élelmezés vezetővel 

 Tanulási stílus felmérése és értékelése. 

 Felelős: a csoportnevelők 

 Klub működésének beindítása, eszközeinek leltározása. Stúdió beindítása. 

Felelős: Tóth Gergely, Fekete Tamás 

 Szabadidős foglalkozások meghirdetése és indítása. Felelős: Kollégiumvezető 

 Tisztasági és dekorációs verseny beindítása. Felelős: Tamási Zita 

 A tanulói adatbázis frissítése. Felelős: Fekete Tamás 

 Heti munkaértekezletek elindítása. Felelős: kollégiumvezető 

 Törzskönyv, napló kitöltése. Felelős: kollégiumvezető, csoportnevelők 

 Lakcímbejelentés elkészítése. Felelős: csoportnevelők 

 Tanulmányi munka csoportszintű elemzése, különösen a 9. évfolyamon.  

 Felelős: csoportvezetők 
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Október 

 
       

10. 01. Év eleji statisztikai adatok rögzítése 

  Felelős: csoportvezetők 

10. 01. „Hétszőlő tanösvény-túra”, a kollégistáknak. 

  Felelős: Kovács Mária, Tóth Gergely 

10. 06. Aradi vértanúkról megemlékezés 

  Felelős: iskolavezetés, humán munkaközösség 

10. 08. Egészségnevelés 

  Felelős: Bodnár Tamásné védőnő, Béress Boglárka szociális segítő, 

csoportvezetők 

10. 13. Nyíltnap, az iskola és a kollégium bemutatása. 

  Felelős: Kollégiumvezető, ügyeletes nevelők 

10. 14. Egyházi foglalkozás 

  Felelős: csoportvezető 

10. 22.  Iskolai megemlékezés a Köztársaság kikiáltásáról, az 56-os forradalomról 

  Felelős: humán munkaközösség 

 

Folyamatos: 

 Korrepetálások szervezése. Felelős: kollégiumvezető 

 Szabadidős- és egyházi foglalkozások beindítása  

Felelős: kollégiumvezető, csoportnevelők 

 Szalagavatói előkészületek. Felelős: osztályfőnökök, csoportnevelők 

 Tanulmányi munka értékelése. Felelős: Kollégiumvezető, csoportnevelők 

 

 

November 

 

Őszi szünet:   A szünet előtti utolsó tanítási nap: 2020. 10. 22.(csütörtök) 

   Visszaérkezés a kollégiumba: 2020.11.02. (hétfő) 

   A szünet utáni első tanítási nap: 2020.11. 03. (kedd)  

11. 03 Nevelési értekezlet 

Felelős: iskolavezetés   

11. 05. Egészségnevelés 

Felelős: csoportvezető 

 11. 11. Egyházi foglalkozás 

  Felelős: csoportvezető 

       11.19. Egészségnap 

 Felelős: Kovács Mária, Bodnár Tamásné védőnő, Béress Boglárka szociális 

 segítő, csoportnevelők 

       11. 22. Szalagavató 

  Felelős: osztályfőnökök, csoportnevelők. 

        11.25. Egyházi foglalkozás 

  Felelős: csoportvezető 
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Folyamatos: 

 Felkészülés a Mikulás-estre. Felelős: Fekete Tamás 

 Adventi előkészületek, mézeskalács-sütés, díszek készítése. Felelős: Kovács Mária, 

Simon Ilona 

 Karácsonyi műsor előkészületei, szervezése. Felelős: Tamási Zita 

 Csoportnevelők negyedéves beszámolója a tanulmányi és nevelési munkáról, külön 

elemezve a hátrányos helyzetű tanulókat. 

Felelős: Kollégiumvezető, csoportnevelők 

December 
 

12.01.  Munkaértekezlet 

12.03. Egészségnevelés 

  Felelős: csoportvezető  

12.03.  Mikulás est, a kollégák gyermekeinek  

  Felelős: Simon Ilona, Fekete Tamás 

12.07. „Mikulás-party”, süteményvásár. Felelős: Tóth Gergely, Kovács Mária 

12.12. Egyházi foglalkozás 

  Felelős: csoportvezető 

12.17. Kollégiumi karácsonyi műsor és vacsora a kollégiumban. 

  Felelős: Kollégiumvezető, csoportnevelők  

12.18. Karácsonyi műsor az iskolában 

 

Téli szünet: A szünet előtti utolsó tanítási nap: 2020. 12. 18. (péntek) 

Visszaérkezés a kollégiumba: 2021. 01. 03. (vasárnap) 

A szünet utáni első tanítási nap: 2021. 01.04.(hétfő) 

 

Január 

 
      01. 07. Egészségnevelés 

  Felelős: csoportvezető   

      01. 12. Nyíltnap, az iskola és a kollégium bemutatása. 

  Felelős: Kollégiumvezető, ügyeletes nevelők 

      01.13. Egyházi foglalkozás 

  Felelős: csoportvezető 

      01.15. Végzős évfolyam szülői értekezlete 

  Felelős: osztályfőnökök, csoportnevelők 

01.24. Félévi osztályozó értekezlet 

  Felelős: iskolavezetés, osztályfőnökök, szaktanárok, csoportnevelők 

01. 27. Egyházi foglalkozás 

  Felelős: csoportvezető 

01.27. Statisztikák leadása. 

  Felelős: kollégiumvezető, csoportnevelők 

 

Folyamatos: 

 Végzősök pályaválasztásának segítése. Felelős: csoportnevelők 
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Február 

 
02.01.  Félévi nevelőtestületi értekezlet 

  Felelős: iskolavezetés, munkaközösségvezetők, osztályfőnökök 

02.03. Kollégiumi gyűlés 

  Felelős: kollégiumvezető, csoportnevelők 

02.04. Egészségnevelés 

  Felelős: csoportvezető 

02.06. Alapítványi bál 

  Felelős: iskolavezetés, nevelőtestület. 

02. 10. Egyházi foglalkozás 

  Felelős: csoportvezető 

02. 11. Farsang a kollégiumban 

  Felelős: Simon Ilona, Tamási Zita 

02. 24. Egyházi foglalkozás 

  Felelős: csoportvezető 

02.25. Kommunista diktatúrák áldozatairól megemlékezés 

  Felelős: humán munkaközösség 

 

 

 

Március 
      03.02 Munkaértekezlet 

  Felelős: iskolavezetés 

      03.04. Egészségnevelés 

  Felelős: csoportvezető 

03.08. Nőnap, DÖK szervezésében 

  Felelős: Simon Ilona 

03.10. Egyházi foglalkozás 

  Felelős: csoportvezető 

03.12.  Iskolai megemlékezés 1848. március 15.-ről 

  Felelős: humán munkaközösség 

03.18. Diákközgyűlés  

  Felelős: iskolavezetés, DÖK, osztályfőnökök 

03.24. Pályaorientációs nap 

  Felelős: Tóth Gergely, Tamási Zita 

 

   

Folyamatos: 

 Tavaszi természetjárások megkezdése. Felelős: Tóth Gergely 

 Adminisztrációs feladatok. Felelős: kollégiumvezető, nevelőtanárok 
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Április 
 

 

Tavaszi szünet:  2020. április 9. – április 14. 

   A szünet előtti utolsó tanítási nap: 2021. 03. 31. (szerda) 

   Visszaérkezés a kollégiumba: 2021. 04.11.(vasárnap) 

   A szünet utáni első tanítási nap: 2021. 04.12. (hétfő) 

  

04.13. Nevelési értekezlet 

04.14. Egyházi foglalkozás 

  Felelős: csoportvezető 

04.15. Megemlékezés a „Holocaust” áldozatairól 

  Felelős: humán munkaközösség 

04.15. Találkozás Holocaust túlélőkkel  

  Felelős: kollégiumvezető  

04.22. Rendezvények napja 

  Felelős: iskolavezetés, nevelőtestület 

04.22. Végzősök búcsúztatója, a kollégiumból 

  Felelős: Gyüréné Kassai Zita, Simon Ilona, csoportnevelők 

04.28. Egyházi foglalkozás 

  Felelős: csoportvezető 

04.29.  Év végi osztályozó értekezlet a végzős évfolyamnak. 

  Felelős: iskolavezetés, osztályfőnökök, csoportnevelők 

04.29. Végzős vacsora, szerenád 

  Felelős: iskolavezetés, nevelőtestület 

04.30. Ballagás 

  Felelős: iskolavezetés, tantestület 

  

Folyamatos:  

 Tavaszi környezetrendezés a csoportok saját területén. Felelős: csoportnevelők. 

Május 
 

05. 03. Érettségi vizsgák kezdete  

 Felelős: iskolavezetés, tantestület 

05.04. Munkaértekezlet 

 Felelős: iskolavezetés 

05. 06. Egészségnevelés 

 Felelős: csoportvezető 

05.12. Egyházi foglalkozás 

 Felelős: csoportvezető 

05.21. Kollégiumi kirándulás. 

 Felelős: kollégiumvezető, csoportvezetők  

05.26.  Egyházi foglalkozás 

 Felelős: csoportvezető 

05. 26. Kompetenciamérés 

 Felelős: iskolavezetés, tantestület 
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Június 

 
06.01-02-03.   Kollégiumi „Juniális”  

  Felelős: kollégiumvezető, csoportnevelők 

06.09.  Tanévzáró kollégiumi gyűlés 

  Felelős: kollégiumvezető, csoportnevelők 

06.04.  Nemzeti összetartozás napja 

Felelős: humán munkaközösség 

06.15.   Év végi osztályozó értekezlet 

  Felelős: iskolavezetés, osztályfőnökök, szaktanárok 

06.15.   A tanév utolsó tanítási napja. Kiköltözés a kollégiumból. 

  Felelős: kollégiumvezető, csoportnevelők  

06.16.   Középszintű szóbeli érettségi vizsgák 

  Felelős: iskolavezetés, osztályfőnökök, szaktanárok 

06.21.  Statisztikák, beszámolók leadása 

  Felelős: iskolavezetés, nevelőtestület  

06.23.  Beiratkozás 

Felvételi kérelmek elbírálása, és az értesítések postázása. 

Felelős: kollégiumvezető, csoportnevelők 

06. 24.  Tanévzáró ünnepély 

06. 30.  Tanévzáró tantestületi értekezlet 

  Felelős: iskolavezetés, nevelőtestület 
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A kollégium költségigénye a 2020/21. tanévre: 

 

Program Időpont Felhasználás Költség  

„ Jó tanulók” -     I.félév 

- Tanév vége 

Édesség 

Könyv 

    8. 000 Ft 

   12.000  Ft 

„Tisztasági és 

dekorációs 

verseny” 

-     I.félév 

- Tanév vége 

Pizza, édesség 

Pizza, édesség 

     6.000 Ft 

       6.000 Ft 

 

„Legjobb 

kollégista” 

- Tanév vége Könyv      6.000 Ft 

Egészségnap - 2020.11.19. Jutalmazás: 

gyümölcs, szörpök 

Saláta alapanyag 

Előadó részére 

ajándék 

 

    10.000 Ft 

 

       6.000 Ft 

       3.000 Ft 

Mikulás - 2020.12.03. Vendéglátás: 

tea, cukor, 

citromlé, poharak, 

tányér, szalvéta 

palacsintasütéshez: 

liszt, tojás 

    3.000 Ft 

 

 

 

    3.000 Ft 

Farsangi 

jelmezverseny 

- 2020.02.13. Sütemény      6.000 Ft  

Pályaorientációs 

nap 

- 2021.03.24. Jutalmazás: 

írószerek, édesség 

    5.000 Ft 

Kreatív szakkör 

(kollégium 

dekorálása) 

- 2019-20-as 

tanév 

Anyagigény 

(karton, 

színespapír, festék, 

ragasztó) 

      6.000 Ft 

Összesen:     80.000 Ft 

 

 


