
 

 

„Nem az a mester, aki megtanít valamire, hanem aki megih-

leti a tanítványt, hogy legjobb tudását latba vetve fölfedezze 

azt, amit már addig is tudott.” 

(Paulo Coelho) 
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A 2015/2016-AS TANÉVET MEGHATÁROZÓ 

CÉL ÉS FELADATRENDSZER 

A kollégium a pedagógiai környezet biztosításával elősegíti a társadalmi szerepek tanulását, a 

diákok önszerveződése során kialakuló kisközösségekben a közösségi együttélés, az önkor-

mányzó képesség, a döntés és felelősség, a konfliktuskezelés demokratikus technikáinak meg-

ismerését, gyakorlását. 

Kollégiumunk a nevelési folyamatban figyelmet fordít a társadalmilag elfogadott közösségi 

szokások és minták közvetítésére, a szociális készségek – empátia, tolerancia, kooperáció, 

konfliktuskezelés, kommunikációs és vitakultúra, szervezőkészség – fejlesztésére. Segíti a 

közösségi együttélés szabályainak elsajátítását. Az együttélés feltétele a közösen meghatáro-

zott szabályok betartása, a bizalmi légkör kialakítása a csoportban, a közösségben. 

 Tevékenysége során kiegészíti a családi és iskolai nevelést, egyben szociális ellátást, biz-

tonságot és érzelmi védettséget nyújt.  

 Sajátos, hatékony támogatást nyújt a sikeres társadalmi beilleszkedéshez. 

 Segíti a tanulókat a hátrányok leküzdésében, esélyeket teremt, biztosítja az integrációt. 

Nevelési céljaink között szerepelnek a következők:  

 kulturális és hátránykompenzáció, 

 esélyteremtés, 

 a települések közötti hátrányok csökkentése, a tanulók tudásszintjének kiegyenlítése, 

 hátrányos helyzetűek esélyeinek növelése a tudáshoz jutásban, 

 a tanulóknak az iskolai feladatok teljesítésében segítségnyújtás, 

 pozitív irányba befolyásoljuk a tanulók szociális (közösségi, együttélési) készségeiket, 

értékrendjüket és az együttélés során adódó konfliktusok megoldására alkalmazott eljárá-

saikat. 

 a szakmai munkaszínvonalának emelése, a megszerzett tudás megosztása 

 a pedagógus közösség pedagógiai tudásának tovább fejlesztése 

 felkészülés segítése a tanfelügyeleti ellenőrzésre, minősítésre és az önértékelésre (szakér-

tő, szaktanácsadó) 

A célok megvalósítása érdekében végzett feladatok: 

 a Kollégiumi Nevelés Országos Alapprogramjának megfelelően szervezendő kollégiumi 

foglalkozások, kollégiumi élet 



 

 AJKSZP működtetése 

 a TÁMOP 3.3.8- as pályázat működtetése 

 fejlesztő és felzárkóztató foglalkozások tartása 

 gazdag szabadidős programok szervezése 

 megyei és országos versenyeken való részvétel, versenyek, találkozók szervezése 

 szakmai munkánk színvonalának megtartása, műhelymunkák és konferenciák szervezése 

 referenciaintézményi szolgáltatások átdolgozása, éves munka tervezése 

 belső és külső továbbképzések szervezése 

 ellenőrzések gyakoriságának növelése 

 önértékelési rendszer kidolgozása 

Elvárások a nevelőtestület tagjaival szemben (kiemelten a pedagógus elvá-

rásokból) 

 A szakmai munkaközösség munkájában kezdeményezően és aktívan részt vállal. Együtt-

működik pedagógustársaival különböző pedagógiai és tanulásszervezési eljárások (pl. pro-

jekt, témanap, ünnepség, kirándulás) megvalósításában 

 A foglalkozásokon a nevelési és a tanítási, ill. szaktárgyi helyzetnek megfelelő, változatos 

nevelési, oktatási módszereket, eszközöket alkalmaz. 

 Pedagógiai munkáját éves szinten tematikus egységekre és foglalkozásokra bontva is 

megtervezi 

 Az életkori sajátosságok figyelembe vételével választja meg a foglalkozáson alkalmazott 

módszereket 

 A diákok érdekében önállóan, tudatosan és kezdeményezően együttműködik a kollégák-

kal, a szülőkkel, a szakmai partnerekkel, szervezetekkel. 

 Pozitív visszajelzésekre épülő, bizalom teli légkört alakít ki, 

 Felismeri a tanulók tanulási vagy személyiségfejlődési nehézségeit és képes számukra 

segítséget nyújtani vagy más szakembertől segítséget kérni. 

 Tanítványait egymás elfogadására, tiszteletére neveli. 

 Részt vesz az intézmény szakmai munkájában (műhelymunka, továbbképzés, konferencia) 



 

Személyi feltételek 

Pedagógusaink által tanított tantárgyak, ellátott további feladatok, funkciók 
Pedagógus 

neve 
Beosztás Végzettség 

Szakkörök és 

foglalkozások 
Egyéb feladatok, funkciók 

Ács Péterné 
Magasabb vezető, 

intézményvezető 

matematika- földrajz-

informatika szakos tanár 

ECDL 

matematika-logika fejlesztése 

AJKSZP programfelelős, TÁMOP 3.1.7 (fenntartási 

időszak, projektmenedzser), TÁMOP 3.3.8 (szakmai 

vezető), ECDL vizsgáztató, önértékelési csoport 

támogató tagja, tanfelügyelő és minősítő szakértő 

Albirt Andrea 

Magasabb vezető, 

intézményvezető- he-

lyettes 

kémia-fizika szakos tanár 

természetismereti tantárgyakból foglalko-

zások, 

angol felkészítő foglalkozás 

AJKSZP programgazda, TÁMOP 3.3.8 projektmene-

dzser, mérésügyi csoport tagja, önértékelési csoport-

tagja 

Albirt József 
kollégiumi nevelő 

csoportvezető 
testnevelés szakos tanár 

úszásoktatás, 

szabadidős sportfoglalkozások 
AJKSZP patrónus 

Brezovszki Zita 

kollégiumi nevelő 

AJKSZP- s csoportve-

zető 

magyar-román-francia szakos 

tanár 

szövegértés-alkotás, helyesírás, 

francia felkészítő foglalkozás 

munkaközösség vezető, Közalkalmazotti Tanács 

elnöke 

Csikósné Mik-

lós Csilla 

kollégiumi nevelő 

AJKSZP- s csoportve-

zető 

matematika-rajz-

számítástechnika szakos tanár 

ECDL 

matematika-logika fejlesztése 

Közalkalmazotti Tanács tag, ECDL vizsgáztató 

mérésügyi csoport tagja, önértékelési csoporttagja 

Halászné Nagy 

Katalin 

kollégiumi nevelő 

AJKSZP- s csoportve-

zető 

szociálpedagógus 

szociális és életviteli kompetenciák fejlesz-

tése, 

angol felkészítő foglalkozás 

ifjúságvédelmi felelős,diákköri munkaközösség-

vezető, referenciaintézményi team szakmai vezetője 

Havasi Beáta kollégiumi nevelő 
óvodapedagógus, pedagógia 

szakos tanár 

tanulásmódszertan 

fitneszfoglalkozás 

mérésügyi csoport vezetője,AJKSZP munkacsoport 

vezető, önértékelési csoport vezetője 

Koncz Sándor 

Pál 

kollégiumi nevelő 

AJKSZP- s csoportve-

zető 

általános iskolai tanító 
fejlesztő foglalkozás, 

képzőművészeti foglalkozás 
munka és tűzvédelmi felelős 

Rákóczi Péterné kollégiumi nevelő 
történelem szakos középisko-

lai tanár 

kommunikációs képességeket fejlesztő 

foglalkozás, 

koli rádió, 

diákszínjátszó 

DT segítő tanár, AJKSZP patrónus 

 



 

Oktatást segítő munkatársak 

Adminisztratív dolgozók 

Szilágyiné Megyesi Zsuzsanna kollégiumi titkár 

Technikai dolgozók 

Balázsné Kulcsár Zsuzsa portás 

Kokas Károlyné portás 

Majoros Istvánné portás 

Vezse Tibor portás-karbantartó  

Faragó Miklósné takarító 

Kósa Katalin takarító 

 

Az intézmény engedélyezett alkalmazotti létszáma 14,9 fő (17 fő- ebből 1 fő a felmentési ide-

jét tölti). 

A nevelés folyamatában és a feltételrendszer biztosításában az intézmény minden dolgozója 

fontos szerepet tölt be, de kulcsszerepük a nevelőtanároknak van. 

A nevelőtestületünk középkorú, stabil. Jó összeszokott közösséget alkot. Ezt a stabilitást bon-

totta meg Szászi Ilona kolléganőnk nyugdíjba vonulása. A kollégium alapítása (1989 óta) a 

kollégium dolgozója. Nevéhez fűződik a színházlátogatások szervezése, a diákköri munka 

összefogása 

A tantestület legnagyobb tartaléka az egyének folyamatos képzésében van. Követelmény, 

hogy a képzésben résztvevők a megszerzett ismereteket minél hamarabb és minél 

teljeskörűbben adják közre, megindítva ezzel a belső innovatív munkát. A továbbképzések a 

nevelőtestület szakmai ismereteinek folyamatos bővítését és aktualizálását szolgálják. Minden 

évben részt veszünk egy- egy továbbképzésen. Formáját tekintve előnyben részesítjük a tan-

testületi továbbképzéseket. 

A pedagógusok száma: 9 fő  

Ebben a tanévben 7 tanulócsoport indításara kaptunk engedélyt a létszáma alapján. Nagyon 

fontos, hogy ezt a létszámot tudjuk tartani, hogy csoportjaink száma megmaradjon.  

A technikai dolgozók száma nem bővült. Kajdi Tibor portásunk/karbantartónk is nyugdíjba 

vonult. Az ő helyére sikerült felvenni egy szakembert. Mindenkit kérek, segítse munkáját.  

A takarítók száma változatlan.  



 

A nyári munkát közhasznúak segítették, kisebb- nagyobb sikerrel. Foglalkoztatásukra van 

további ígéret. 

Sajnos nagyon sok munka elmaradt a nyáron, évközben igyekszünk pótolni, amennyiben le-

hetséges: 

- ágyneműmosatás 

- szőnyegtisztítás 

Továbbképzések, diplomák a 2015/2016-ös tanévben: 

Tantestületei tervezett továbbképzések:  

1. Koncz Sándor Pál alapdiploma AJKSZP- ből finanszírozva (kollégiumi nevelő-

tanár) 

2. Ács Péterné   jogi végzettség AJKSZP- ből finanszírozva (jogi szakok-

leveles közoktatási szakember) 

3. Az Oktatási Hivatal Projektigazgatósága a TÁMOP-3.1.15-14-2014-0001 kiemelt pro-

jekt keretén belül „Pedagógusok felkészítése a tanfelügyeleti ellenőrzésre és a peda-

gógusminősítési eljárásban való részvételre” címmel, 10 órás, képzése 

(https://dari.oktatas.hu/index.php?id=tami_pedkepzes)  

a) Havasi Beáta 

b) Csikósné Miklós Csilla 

c) Halászné Nagy Katalin 

d) Rákóczi Péterné 

4. Tantestületi képzés: (TÁMOP 3.3.8) 

 Felkészülés a mentorálás tevékenységére- belső továbbképzés 

 Tanulás tanítása- nevelőtestületi képzés (Educatio) 

 IKT képzés- (Educatio) 

Tanuló közösség 

A 2015/2016- os tanévre beiratkozott tanulók száma 181 fő volt, ez nagyon biztató az előző 

évekhez képest, de a tapasztalatok szerint jó tudjuk, hogy kb. 20 tanuló az aki nem költözik be 

a kollégiumban, mert időközben iskolát váltott vagy még sem szeretne kollégista lenni. 

A kollégium létszáma 163 fő, a tanulók igen magas a halmozottan hátrányos helyzetű, és a 

HH- s tanulók aránya. Egyre több azon tanulók száma, akik szociális és/vagy mentális hátrá-

nyokkal küzdenek. Ez komoly feladatokat ró a kollégiumi nevelőtanárokra. Minden évben 

jelentős a tanulók lemorzsolódása. Iskolatípust tekintve kb. 81 % a szakiskolai tanulók ará-

nya, ahol a lemorzsolódás még nagyobb arányú. 

Megoszlás iskolatípusonként: 

Szakiskolai tanulók száma: 132 fő 

Szakközépiskolai tanulók száma: 21 fő 

Gimnáziumi tanulók száma: 10 fő 

https://dari.oktatas.hu/index.php?id=tami_pedkepzes


 

Csoportonkénti megoszlás 

Csoportvezető neve Létszám (fő): 

Hátrányos hely-

zetű tanulók 

száma: 

Halmozottan 

hátrányos helyze-

tű tanulók száma 

Koncz Sándor Pál 26 2 20 

Halászné Nagy Katalin 26 5 16 

Csikósné Miklós Csilla 23 1 15 

Brezovszki Zita 29 1 27 

Rákóczi Péterné 19 0 5 

Havasi Beáta 21 1 5 

Albirt József 19 1 7 

Összesen: 163 11 95 

 

Létszámváltozás az elmúlt években 

 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 2015/2016 

Létszám: 204 174 166 147 163 

eb
b
ő
l gimnáziumi 24 17 13 4 10 

szakközépiskolai 12 15 9 12 21 

szakiskolai 168 142 144 131 132 

 

A tanulói létszám folyamatosan csökken. A kollégium tanulókat megtartó ereje abban rejlik, 

hogy 2007 szeptembere óta működik az Arany János Kollégiumi Szakiskolai Program. A 

2015/2016- os tanévben a 163 tanulóból 103 tanuló részese a programnak. A program adta 

lehetőségek nyújtanak segítséget abban, hogy a tanulóinkat a kollégiumban tartsuk. 
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A HH- s és HHH- s tanulók aránya 

 2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/2016 

Létszám: 147/101 173/149 150/121 139/117 125/66 106/95 

eb
b
ő
l gimnáziumi 12/- 13/7 10/1 5/1 2/1 2/2 

szakközépiskolai 11/- 7/1 4/1 5/1 9/2 5/3 

szakiskolai 124/101 153/141 136/119 129/115 114/63 99/90 

A HH és a HHH- s tanulókaránya továbbra is változatlan. A feltételek szűkítettek a körön, de 

aki a programba szeretne bekerülni az mindenképpen utána jár a státuszának. 

Tanulmányi átlag 

 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 

Kollégiumi átlag 3,27 2,97 3,29 3,49 

eb
b
ő
l gimnáziumi 3,41 3,55 3,77 4,06 

szakközépiskolai 3,09 2,90 3,19 3,26 

szakiskolai 3,31 2,45 2,91 3,17 
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A tanulók tanulmányi átlaga közepes. Nem lehet különbséget tenni a szakiskolai és szakkö-

zépiskolai tanulók átlaga között. A gimnáziumi tanulók átlaga a négyeshez közelít, de még 

messze elmarad tőle. Sajnos tanulóink gyenge képességűek, motiválatlanok. 

A tanulóknak igyekszünk megfelelő körülményeket megteremteni, biztosítani a tanulás meg-

felelő feltételeit. 

Fejlesztő foglalkozások révén igyekszünk segítségére lenni tanulóinknak a hiányok pótlásá-

ban, a tanórákra való felkészülésben. 

Munkánkat külső szakemberek segítik: pszichológus, fejlesztő pedagógus, szakmai vizsgára 

felkészítő szakember stb. 

 



 

Tárgyi feltételek 

Tárgyi feltételeink bővültek, ezeket pályázati lehetőségek segítségével tudjuk finanszírozni, 

más lehetőségünk nincs a bővítésre (tablet, tanuló asztal, könyvek. stb). 

Mind a szabadidős, mind pedig az infrastrukturális beruházásokat pályázati pénzből oldjuk 

meg. (AJKSZP, TÁMOP). 

Az esztétikum és az ízlésformálás a pedagógusok, a tisztaság megteremtése, a hibák kijavítá-

sa, a hiányosságok megszüntetése a technikai dolgozók munkáját dicséri. 

Pályázati források segítségével (AJKSZP) több felújítási és beruházási munkálatot végeztünk 

el, ami az intézmény gazdaságosabb, takarékosabb, biztonságosabb működését is szolgálja. 

Kiemelt feladatok a pedagógiai program alapján a 2015/2016-ös tanévben: 

 A tanulási kudarcok okainak feltárására való törekvés, illetve azok kezelésére, a jó telje-

sítményhez szükséges helyes énkép, a pozitív önértékelés kialakítása. 

 A tanulók testi és lelki egészségének megőrzése, az egészségkárosító szokások kialakulá-

sának megelőzése. 

 

Kiemelt célunk a lemorzsolódás csökkentése, a szociális hátrányok kompenzálása, inkluzív 

pedagógiai környezet kialakítása. Ennek érdekében:  

 A csoport munkáját meghatározó helyzetelemzés elkészítése, ennek megfelelő munkaterv 

elkészítése. 

 Folyamatos együttműködés a tanulók érdekében az iskolai osztályfőnökökkel és a szakta-

nárokkal. 

 A tanulmányi munka folyamatos ellenőrzése, tanulmányi eredmények javítása.  

 A szülőkkel való kapcsolattartás, partneri együttműködés erősítése, a szülők érzékenyítése 

a gyermekük problémája iránt.  

 Egyéni foglalkozások, a tanulókkal való törődés erősítése. 

Általános feladatok: 

 Pályázati lehetőségek keresése a tanulóink szociális, kulturális helyzetének javítása érde-

kében (TÁMOP 3.3.8- jelenleg futó pályázatunk). 

 Az adminisztrációs fegyelem további erősítése (önellenőrzés és a vezetői ellenőrzés gya-

koribbá tételével). 

 Pedagógusok felkészítése a minősítésre, a pedagógiai-szakmai ellenőrzés útmutatásának 

való megfelelésre. 

 Az önértékelési tervezése az intézményben, intézményvezető önértékelés, intézményi ön-

értékelés. Öt éves terv és az éves terv készítése- 2015. 09. 15. 

 Munkatervek, tematikus tervek készítése- 2015. 09. 15., óravázlatok folyamatosan 

 ellenőrzési terv készítése- éves hospitálási terv. 

 Önkéntes munka szervezése 

 



 

Arany János Kollégiumi- Szakiskolai Program 

2007 óta működi az Arany János Kollégiumi- Szakiskolai Program. Kollégistáink közel 66%-

a vesz részt a programban. Az elmúlt tanévben 14 végzős tanuló közül 14 tanuló szerzett 

szakmunkás bizonyítványt. A program által nyújtotta lehetőségeket kihasználva szakmával, 

plusz kvalifikációkkal és olyan szemlélettel bocsátottuk őket útjukra, amely biztosítja szá-

mukra az életben való helytállás lehetőségét. 

Célunk:  

 a lemorzsolódás csökkentése 

 piacképes szakmához jutás 

 a tanulmányi eredmények javítása 

 felkészítő foglalkozásokról való hiányzások csökkentése, különösen az iskolai foglalkozá-

sok esetében 

 iskolai és gyakorlati óráról való hiányzás csökkentése 

 a szülőkkel való kapcsolattartás erősítése 

Feladat: 

 A feladattervező és a költségvetés elkészítése és az abban meghatározottak teljesítése 

 A program adaptálhatóvá tétele, jó gyakorlat kifejlesztése 

 trendvizsgálat- lemorzsolódás, tanulmányi eredmények stb.  

 az eljárásrendek felülvizsgálata 

Sajnos a program finanszírozása akadozik, az éves feladattervezőben lévő feladatok nem va-

lósíthatóak meg abban az ütemben. 

TÁMOP 3.3.8 

Célunk a hátrányos, halmozottan hátrányos helyzetű tanulók, különös tekintettel a roma tanu-

lók iskolai sikereinek támogatása, lemorzsolódásuk csökkentése, felzárkóztatása, integrálása. 

Olyan pedagógiai környezet biztosítása, mely lehetővé teszi szociális és kulturális hátrányaik 

kompenzálását. Ezen feladatok ellátásának pedagógiai közege a kollégium, ahol tanulóink 

számára olyan környezetet biztosítunk, mely segítséget nyújt a célok elérésében, melyben a 

szülők segítségére is számítunk. 

Feladat: 

 A feladatok meghatározása. A pályázat befejezése: 2015. 12. 31 

 Beszámoló készítése, változás bejelentő, záró kifizetési kérelem 

 Cselekvési ütemterv elkészítése: 2015. 09.01- 12. 31. 

 Foglalkozások beindítása, 

 Éves program összeállítása 

Referencia intézmény 

Az intézmény 2015. augusztus 10- került sor az intézmény minősítésére, melynek értelmében 

a minősítő testület a referenciaintézményi minősítési eljárását lefolytatta, az értékeléshez 



 

szükséges dokumentációt megvizsgálta. Az intézmény által meghatározott fejlesztési terv 

megvalósítását, a referenciaterületi jó gyakorlato(ka)t, az intézmény-bemutató gyűjteményt és 

a prezentáció tartalmát ellenőrizte és értékelte. 

A fentiek alapján a minősítő testület az intézményt referenciaintézménnyé minősíti. 

A határozat értelmében az intézmény „Minősített referenciaintézmény” címet viselhet, 

amely alapján a(z) Babus Jolán Középiskolai Kollégium referenciaintézményként működhet 

az alábbi területe(ke)n: 

- Kompetencia alapú nevelési, oktatási, programot átfogóan, mintaadóan alkalmazó intéz-

mény, feladatellátási hely 

- Befogadó pedagógiai gyakorlat/integrációs pedagógiai program alkalmazásában mintaadó 

intézmény, feladatellátási hely 

Feladatok a referencia- intézménnyé válásból kifolyólag 

 a referenciaintézményi team éves munkatervének elkészítése (szakmai vezető) 

 adaptációs csomag frissítése  

 a jó gyakorlatok intézményi hasznosíthatóságának vizsgálata 

 jó gyakorlat feltöltése az Educatio honalapra 

 szolgáltatói feltételek biztosítása, eljárásrendek áttekintése 

 a fenntartási feltételek biztosítása 

Önértékelés, tanfelügyelet, minősítés 

Ellenőrzések, feladatok a 2015/2016- os tanévben  

2015. évi pedagógiai-szakmai ellenőrzés 

- Ács Péterné 

2015. évi pedagógusminősítés 

- - Brezovszki Zita (2015. 10. 01) 

2016. évi pedagógiai-szakmai ellenőrzés 

- Albirt Andrea 

- Havasi Beáta 

2016. évi pedagógusminősítés 

- - Albirt Andrea (2015. 11. 30 portfólió feltöltése) 

 



 

RENDEZVÉNYTERV 
 

Időpont Program Szervező, felelős 

Augusztus 24. Alakuló értekezlet Igazgató 

Augusztus 27. Tanévnyitó értekezlet Igazgató 

Augusztus 31. Beköltözés, szülői értekezlet 
Igazgató,  

csoportvezetők 

Szeptember 14. 

Jelentkezés a kollégiumban 

szervezett szakkörökre, sport-

körökre 

szakkörvezetők 

Október 1. Szakkörök indítása szakkörvezetők 

Október, december, feb-

ruár, március, április, má-

jus, június 

Kollégiumi ünnepek, rendezvé-

nyek: 

Aradi Vértanúk Napja, 

Az 1956-os forradalom és sza-

badságharc évfordulója, 

A kommunista diktatúra áldo-

zatai emléknapja, 

Az 1848/1849. forradalom és 

szabadságharc évfordulója, 

A Holokauszt áldozatainak 

emléknapja,  

A nemzeti összetartozás napja 

 

Ismerkedési est, 

Babus hét, 

Mikulás, 

Karácsony est, 

Farsang, 

Nőnap, 

Babus Kupa, 

Művészeti Fesztivál, 

Ballagás, 

Pedagógus nap 

Igazgató,  

csoportvezetők 

Február, június Nevelési értekezlet Igazgató 



 

A TANÉVRENDJE 

A 2015/2016. tanévben a tanítási év  

 első tanítási napja: 2015. szeptember 1. (kedd)  

 utolsó tanítási napja: 2016. június 15. (szerda)  

Az iskola utolsó, befejező évfolyamán az utolsó tanítási nap  

 középfokú iskolákban 2016. április 29. 

 szakképző iskolákban féléves, másfél éves, két és fél éves képzésben vagy keresztféléves ok-

tatásban, egész számú tanéves képzésben részt vevő tanulók részére 2016. január 8,  

 a két évfolyamos részszakképesítésekre való felkészítést folytató speciális szakiskolákban, és 

a HÍD II. részszakképesítésekre való felkészítést folytató szakiskolákban 2016. június 3.  

A tanítási napok száma az általános iskolában száznyolcvanegy nap, a nappali oktatás munka-

rendje szerint működő középiskolában és szakiskolában száznyolcvan nap. 

A munkaszüneti napok körüli munkarend 

A miniszteri rendelet 5. § (7) bekezdése alapján az egyéb jogszabály által elrendelt munkanap 

áthelyezést – az Nkt. 30. § (1) bekezdése értelmében – a nevelési-oktatási intézményekben is al-

kalmazni kell. Ebből következően a vonatkozó NGM rendelet által hivatalos munkanappá nyilvá-

nított szombatok az iskolák számára is hivatalos tanítási napnak minősülnek, ez alól sem az ága-

zati, sem a foglalkoztatási jogszabályok nem adnak felmentést. Természetesen helyi döntés alap-

ján lehetőség van e napokon tanítás nélküli munkanap tartására, illetve tanítási szünet elren-

delésére, de utóbbi esetben csak a törvényben megszabott garanciák megtartása mellett.  

A tanítási év első féléve 2016. január 22-ig tart.  

A tanítási szünetek  

 Az őszi szünet 2015. október 26-tól október 30-ig tart. A szünet előtti utolsó tanítási nap 

október 22. (csütörtök), a szünet utáni első tanítási nap november 2. (hétfő).  

 A téli szünet 2015. december 21-től december 31-ig tart. A szünet előtti utolsó tanítási nap 

2015. december 18. (péntek), a szünet utáni első tanítási nap 2016. január 4. (hétfő).  

 A tavaszi szünet 2016. március 24-től március 29-ig tart. A szünet előtti utolsó tanítási nap 

2016. március 23. (szerda), a szünet utáni első tanítási nap március 30. (szerda).  

5. Tárgyi-pénzügyi feltételek 

Nagyon bizonytalan a helyzet, sem tárgyi sem pénzügyi feltételeinek nem javulnak a követke-

ző tanévben sem. Számláink kifizetetlenek, a tervezett programok csak a szolgáltatók jóvoltá-

ból tudtak megvalósulni 

b.) Mit tervezünk a 2015/2016- ös tanévben (Arany János program terhére) 

 szabadidős tevékenységeink eszközeinek bővítése (fitnesz gépek beszerzése) 

 az infrastrukturális feltételek javítása, a D.II felújtása 



 

 ágyak, tanuló asztalok, textíliák cseréje 

6. A szakmai-pedagógiai feladatok (vezetői program alapján) 

A tanulók életrendje, a tanulás, a szabadidő szervezése 

 A tanulók napi- és hetirendjének kialakítása  

 A tanulás tárgyi és időbeli feltételei biztosítottak 

 Gazdag szabadidős programkínálat 

Az önismeret fejlesztésével a helyes énkép és identitástudat kialakítása, lelki problémák ke-

zelésének a segítése 

 külső szakemberek bevonása 

Az egészséges életmód összetevőinek megismertetése, a mindennapos testmozgás lehetősé-

gének biztosítása, szervezése 

 Előadások, beszélgetések  

 Csoportfoglalkozások  

 Külső szakemberek bevonásával prevenciós programok, előadások és foglalkozások 

A hátrányos helyzetű, halmozottan hátrányos helyzetű, érzelmi és tanulási zavarokkal küz-

dő diákok fokozott és szakszerű segítése 

 a hátránnyal érkező diákok fokozott segítése, felzárkóztatása.  

 



 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A 2015/2016-ÖS TANÉV 

RENDEZVÉNYTERVE 
 
 
 



 

Dátum/időpont Esemény Felelős 

AUGUSZTUS 

Augusztus 6-ig 
Első és felső éves tanulók kiér-

tesítése 

Ács Péterné 

Albirt Andrea 

Balázsné Kulcsár Zsuzsa 

Augusztus 26.  
Tanévnyitó Igazgatói Értekez-

let (Nyíregyháza) Ács Péterné 

Augusztus 27.  
Tanévnyitó értekezlet 

Nevelői munkarend elkészítése 
Ács Péterné 

Albirt Andrea 

Augusztus 31. 
Beköltözés 

Szülői értekezlet 

Ács Péterné 

Albirt Andrea 

csoportvezető nevelők 

 AJKSZP egyéni tanulói szer-

ződés megkötése 
csoportvezető nevelők 

 Program értékelése – visszajel-

zés a szülőknek 
csoportvezető nevelők 

SZEPTEMBER 

Szeptember 1. Első tanítási nap  

Szeptember 1-től  

Szabadidős, kötelezően válasz-

tandó és szabadon választható, 

meghatározott időrendű foglal-

kozások indítása. 

Halászné Nagy Katalin 

Szeptember 2. 
Színházlátogatás (Vásárosna-

mény) Rákóczi Péterné 

Szeptember 10. 
Baleset-és tűzvédelmi oktatás a 

tanulók részére Koncz Sándor 

Szeptember 14- től 

AJKSZP foglalkozások beindí-

tása a tanulók heti rendje alap-

ján 

Albirt Andrea 

Szeptember 14- től  
Közösségért végzett tevékeny-

ség, önkéntes munka beindítása 
Rákóczi Péterné 



 

Szeptember 15- ig 

AJKSZP tanulók egyéni fej-

lesztési terv eljárásrendjének 

felülvizsgálata 
Havasi Beáta 

Szeptember 15- ig Éves mérési terv készítése Havasi Beáta 

Szeptember 15- ig 

Mérőeszközök kiválasztása, új 

mérőeszközök beépítése az 

intézmény minőségirányítási 

programjába 

Csikósné Miklós Csilla 

Havasi Beáta 

Szeptember 15- ig 
Intézményi rendezvényterv 

elkészítése AJKSZP szempont-

tal 

Albirt Andrea 

Szeptember 15- ig 
DT rendezvényterv elkészítése 

AJKSZP szemponttal Rákóczi Péterné 

Szeptember 15- ig 
AJKSZP munkaköri leírások 

felülvizsgálata 
Ács Péterné 

Szeptember 15- ig 

Tanév eleji adminisztrációs 

feladatok (törzskönyv, naplók, 

visszautazási rend, szobabeosz-

tások véglegesítése, ideiglenes 

lakcímbejelentés, kollégiumi 

füzetek kitöltése) 

csoportvezető nevelők 

Szeptember 15 - ig 
Szervezési feladatok (konyhai 

ügyelet, takarítási rend) csoportvezető nevelők 

Szeptember 15- ig 

Csoportfoglalkozások, diákkö-

rök, AJKSZP foglalkozások 

tematikáinak kidolgozása 
Albirt Andrea 

Szeptember 15- ig 
AJKSZP munkacsoport mun-

katervének elkészítése Havasi Beáta 

Szeptember 30- ig 

AJKSZP tanulók heti rendjé-

nek kialakítása (felsőbb éve-

sek) 
csoportvezető nevelők 

Szeptember 30- ig 

AJKSZP tanulók egyéni fej-

lesztési tervének kialakítása, 

felülvizsgálata (felsőbb évfo-

lyamok) 

csoportvezető nevelők 



 

Szeptember 30- ig 

AJKSZP tanulók önismereti 

mérése (9. évfolyam), mérőla-

pok értékelése 
Havasi Beáta 

Szeptember 30- ig 

Gyakorlati helyek látogatása 

ütemtervének elkészítése (10. 

évfolyam) 
Havasi Beáta 

Szeptember 30 -ig 

AJKSZP szociális bizottságá-

nak bővítése, szabályzatának 

felülvizsgálata 
Albirt Andrea 

Szeptember 30- ig Kapcsolati háló felülvizsgálata Havasi Beáta 

OKTÓBER 

Október 8. ISMERKEDÉSI EST Rákóczi Péterné 

Október 9 – 10. 
IV. AJKSzP TOLDI – TUSA 

Országos Verseny (Szolnok) Albirt József 

Október 12. 

Látogatás Lónyára Babus Jolán 

kollégiumunk névadójának 

sírjához. (9. évf.) 
Rákóczi Péterné 

Október 14. 
BABUS EMLÉKNAP – ünnepi 

műsor, koszorúzás Rákóczi Péterné 

Október 16. 
Tanévnyitó műhelymunka (Vá-

sárosnamény) Ács Péterné 

Október 20. DT küldöttközgyűlés Rákóczi Péterné 

Október. 22. 

Október 23-ára emlékezünk 

(faliújság, kollégiumi rádió, 

koliújság) 

Rákóczi Péterné 

Brezovszki Zita 

Október 26 – 30. 

ŐSZI SZÜNET 

Utolsó tanítási nap: október 22. 

(csütörtök) 

Első tanítási nap: november 2. 

(hétfő) 

 

Október 30- ig AJKSZP tanulók egyéni fej-

lesztési tervének kialakítása (9. 
Brezovszki Zita 



 

évfolyam) 

Október 30- ig 

Az egyéni fejlesztési terv meg-

beszélése a tanulóval (9-12. 

évfolyam). 
csoportvezető nevelők 

Október 30- ig 
AJKSZP tanulók heti rendjé-

nek kialakítása (9. évfolyam) Brezovszki Zita 

Október. 30- ig 

Családlátogatás ütemtervének 

elkészítése az AJKSZP első 

évfolyamos tanulókra vonatko-

zóan 

Havasi Beáta 

Október 
Tanulmányi cserediákprogram 

(10. évfolyam) Koncz Sándor 

Október 
Projekthét- a programhétvé-

gékhez kapcsolódóan csoportvezető nevelők 

Október AJKSZP programhétvége csoportvezető nevelők 

Október 
Gyakorlati hely látogatása (10. 

évfolyam) 
csoportvezető nevelő 

Havasi Beáta 

Október 

Kapcsolatfelvétel az általános 

iskolákkal – megkeresés levél-

ben vagy személyesen 
Havasi Beáta 

Október IQ mérés (pszichológus) Brezovszki Zita 

Október 

Általános iskolák megkeresése 

7. és 8. évfolyamos HHH tanu-

lók feltérképezése érdekében 
Havasi Beáta 

Október 
Felvételi eljárásrend felülvizs-

gálata Havasi Beáta 

Október 
Munkakonferencia programjá-

nak elkészítése Ács Péterné 

NOVEMBER 

November 9 - 19. 
Kooperációra épülő tanári fej-

lesztő műhelyek az iskola szer-

vezésében a tanulók értékelé-

Havasi Beáta 



 

sének céljából 

November 12. Játékos sportvetélkedő Albirt József 

Rákóczi Péterné 

November 23. 
A tanulmányi munka negyed-

évi értékelése Albirt Andrea 

November 30- ig 

Az AJKSZP fejlesztési straté-

gia felülvizsgálata, fejlesztő 

csoport létrehozása 

Ács Péterné 

Havasi Beáta 

November 30- ig 

Családlátogatás az AJKSZP 

első évfolyamos tanulóknál, 

családlátogatás alkalmával 

strukturált interjú (a szociális 

helyzet felmérését célozza) a 

meglévő szempont rendszer 

alapján. Látogatásokról fel-

jegyzés készítése. 

Brezovszki Zita 

November 
Munkaügyi központ tájékozta-

tója Ács Péterné 

November Színházlátogatás Rákóczi Péterné 

November 
Nyílt nap a szakiskolában a 

kollégium részvételével Ács Péterné 

November 

Kapcsolatfelvétel az általános 

iskolákkal – megkeresés levél-

ben vagy személyesen 
Havasi Beáta 

November 

Kollégiumot és iskolát bemuta-

tó tájékoztató eljuttatása az 

általános iskolákhoz 
Havasi Beáta 

November 

A program beiskolázást célzó, 

fókuszált hirdetése a különbö-

ző médiákban 
Havasi Beáta 

November IQ mérés (pszichológus) Brezovszki Zita 

November 

Általános iskolák megkeresése 

7. és 8. évfolyamos HHH tanu-

lók feltérképezése érdekében 
Havasi Beáta 



 

November 
Munkakonferencia a régió kol-

légiumai számára Ács Péterné 

DECEMBER 

December 3. DT- Mikulás Rákóczi Péterné 

December 8. Baráti futballmérkőzés Albirt József 

Rákóczi Péterné 

December 9. MIKULÁS – KUPA (Nyírbátor) Albirt József 

December 17. KARÁCSONY EST Havasi Beáta 

Koncz Sándor 

December 

Kollégiumot és iskolát bemuta-

tó tájékoztató eljuttatása az 

általános iskolákhoz 
Havasi Beáta 

December 

A program beiskolázást célzó, 

fókuszált hirdetése a különbö-

ző médiákban 
Havasi Beáta 

December IQ mérés (pszichológus) Brezovszki Zita 

December 21 – 31. 

TÉLI SZÜNET 

Utolsó tanítási nap: december 

18. (péntek) 

Első tanítási nap: január 4. 

(hétfő) 

Hazautazás megszervezése 

csoportvezető nevelők 

JANUÁR 

Január 4. Első tanítási nap (hétfő)  

Január 25 - 28 
Értékelő - minősítő csoportfog-

lalkozások Albirt Andrea 

Január 25- ig 

Statisztikai adatlapok kitöltése, 

kollégiumi összesítés 

Tanulmányi munka félévi érté-

kelése, kollégiumi összesítése 

Kollégiumi jelentkezési lapok 

és nyomtatványok előkészítése 

Albirt Andrea 



 

Január 28- ig 
A tanulók szöveges értékelése 

iskolai és kollégiumi munkáról csoportvezető nevelők 

Január 28- ig 
Kiváló kollégista pályázatok 

beadásának határideje Albirt Andrea 

Január 29- ig Szobabajnokság zárása Albirt József 

Január 29- ig 

AJKSZP tanulók egyéni fej-

lesztési tervének felülvizsgála-

ta 
csoportvezető nevelők 

Január 29- ig DT választás előkészítése Rákóczi Péterné 

Január 

Kollégiumot és iskolát bemuta-

tó tájékoztató eljuttatása az 

általános iskolákhoz 
Havasi Beáta 

Január IQ mérés (pszichológus) Brezovszki Zita 

Január 
Közösségformáló tevékenység 

(sítábor) Ács Péterné 

FEBRUÁR 

Február 1. 
Kiváló kollégista pályázatok 

elbírálása Ács Péterné 

Február 1. DT választás Rákóczi Péterné 

Február 2. Kollégiumi közgyűlés Rákóczi Péterné 

Ács Péterné 

Február 3 
AJKSZP szociális bizottságá-

nak ülése Albirt Andrea 

Február 4. Baráti futballmérkőzés Albirt József 

Február 8. 
Félévi nevelőtestületi értekez-

let 
Ács Péterné 

Albirt Andrea 

Február 11. 
AJKSZP szülői értekezlet 

(szakiskola és kollégium) csoportvezető nevelők 

Február 13. 

IV. Széchenyi Kupa teremlab-

darúgó torna (Hajdúböször-

mény) 
Albirt József 



 

Február 19. 
Szakmai konferencia (Kiskun-

félegyháza) Ács Péterné 

Február 22-24. 
ECDL vizsga (10-11. évfo-

lyam) 
Ács Péterné 

Csikósné Miklós Csilla 

Február 24. 
Asztalitenisz verseny (Nyírsző-

lős) Albirt József 

Február 25. FARSANG Brezovszki Zita 

Csikósné Miklós Csilla 

Február 
Munkakonferencia programjá-

nak elkészítése Ács Péterné 

Február Színházlátogatás Rákóczi Péterné 

MÁRCIUS 

Március 4 – 6. 
V. AJKP és AJKSZP Orszá-

gos Erő-állóképesség Verseny Albirt József 

Március 8. NŐNAP Koncz Sándor 

Albirt József 

Március 10. 

Március 15- re emlékezünk 

(faliújság, kollégiumi rádió, 

koliújság) 

Brezovszki Zita  

Rákóczi Péterné 

Március 11. BABUS-KUPA Albirt József 

Március 16 - 17. Felvételi elbeszélgetés AJKSZP- s munkacsoport 

Március 16 - 17. 

Pályaorientációs mérés szoft-

verrel a felvételin megjelenő 

lehetséges, leendő tanulóknál 
Havasi Beáta 

Március 22. 

Kooperációra épülő tanári fej-

lesztő műhelyek az iskola szer-

vezésében a tanulók értékelé-

sének céljából (11 - 12. évfo-

lyam) 

Havasi Beáta 

csoportvezető nevelők 

Március 20 – 23. 
Iskolai életre való felkészítő 

hét Ács Péterné 



 

Március 24-tól - 29-ig 

TAVASZI SZÜNET 

Utolsó tanítási nap: március 

23. (szerda) 

Első tanítási nap: március 30. 

(szerda) 

 

Március 31- ig 
Felmérés a visszajelzési rend-

szerről a tanulók és a szülők 

körében 

Havasi Beáta 

Március Munkakonferencia Ács Péterné 

ÁPRILIS 

Április 5. Kandó – kupa (Záhony) Albirt József 

Április 7. Bánkis öttusa (Nyíregyháza) Albirt József 

Április 8 – 10. 
V. AJKSzP Művészeti Feszti-

vál Rákóczi Péterné 

Április 11 - 14. 

Kooperációra épülő tanári fej-

lesztő műhelyek az iskola szer-

vezésében a tanulók értékelé-

sének céljából (9 - 10. évfo-

lyam) 

Havasi Beáta 

csoportvezető nevelők 

Április 18 – 20. ECDL vizsga 
Ács Péterné 

Csikósné Miklós Csilla 

Április 21. BALLAGÁS Rákóczi Péterné 

Halászné Nagy Katalin 

Április 25 - ig 
A tanulmányi munka értékelé-

se Albirt Andrea 

Április 25 - ig 

A tanulók szöveges értékelése 

iskolai és kollégiumi munkáról 

(11 - 12. évfolyam) 
csoportvezető nevelők 

Április 28. 
Játékos sportvetélkedő (szoba-

bajnokság zárása) 
Albirt József 

Rákóczi Péterné 

Április 29- ig Kollégiumi jelentkezési lapok 

átadása a felsőbb éves tanulók 
Albirt Andrea 



 

részére 

Április 29- ig 

A visszajelzési rendszerről 

történő felmérés értékelése, 

szükség esetén intézkedési terv 

készítése 

Havasi Beáta 

Április 29- ig 

Családlátogatás ütemtervének 

elkészítése a leendő, lehetséges 

AJKSZP kollégistákra vonat-

kozóan 

Havasi Beáta 

Április 
Projekthét- a programhétvé-

gékhez kapcsolódóan csoportvezető nevelők 

Április AJKSZP programhétvége csoportvezető nevelők 

Április Színházlátogatás Rákóczi Péterné 

MÁJUS 

Május 2 – 5. 
Projekthét- a programhétvé-

gékhez kapcsolódóan csoportvezető nevelők 

Május 5 – 7. AJKSZP programhétvége csoportvezető nevelők 

Május 9 – 19. 

Családlátogatás a célcsoportba 

tartozó leendő, lehetséges 

AJKSZP programos tanulók-

nál. Családlátogatás alkalmával 

strukturált interjú (a szociális 

helyzet felmérését célozza) a 

meglévő szempont rendszer 

alapján. Látogatásokról fel-

jegyzés készítése. 

Havasi Beáta 

Halászné Nagy Katalin 

Május 9 - ig 

A felsőbb éves tanulók jelent-

kezési lapjának beadási határ-

ideje. 
csoportvezető nevelő 

Május 16 – ig 

Csoportvezető javaslatok elké-

szítése a kollégiumi tagság 

meghosszabbításához 

csoportvezető nevelők 

Május 23. 
Az első éves tanulók jelentke-

zési lapjának beadási határideje Albirt Andrea 



 

Május 26 

Döntés a tanulók kollégiumi 

tagságának meghosszabbításá-

ról 

Ács Péterné 

Albirt Andrea 

Május 30. 
Döntés az első éves tanulók 

kollégiumi felvételéről 
Ács Péterné 

Albirt Andrea 

Május 31- ig 
A tanulók kiértesítése a felvé-

telről illetve elutasításáról 
Ács Péterné 

Albirt Andrea 

Május 27 - 29. 
VIII. KOLIMPIA (Kiskunfé-

legyháza) Albirt József 

Május 30–tól június 2 – 

ig 

A tanévvégi minősítő csoport-

foglalkozások csoportvezető nevelők 

Május 31 - ig 

Szociometria szoftverrel törté-

nő mérés (9 - 10. évfolyam); 

mérőlapok értékelése 
Havasi Beáta 

Május 31 - ig 
AJKSZP tanulók karriertervé-

nek elkészítése (10. évfolyam) Koncz Sándor 

Május 31 - ig 
AJKSZP végzett tanulók nyo-

mon követése 
csoportvezető nevelők 

JÚNIUS 

Június 2. PEDAGÓGUS NAP Rákóczi Péterné 

Június 13. 
A tanulmányi munka értékelé-

se Albirt Andrea 

Június 13- ig 
Kiváló kollégista pályázatok 

benyújtásnak határideje csoportvezető nevelők 

Június 15- ig 
Egyéni fejlesztési terv értéke-

lése (9-11. évfolyam) csoportvezető nevelők 

Június 15- ig 

AJKSZP tanulók karriertervé-

nek értékelése és korrekciója 

(11-12. évfolyam) 
csoportvezető nevelő 

Június 15- ig 
A tanulók szöveges értékelése 

iskolai és kollégiumi munkáról csoportvezető nevelők 

Június 15. (szerda) Utolsó tanítási nap. Hazauta- csoportvezető nevelők 



 

zás, kiköltözés 

Június 15. 
AJKSZP szociális bizottságá-

nak ülése Albirt Andrea 

Június 15. 
Kiváló kollégista pályázatok 

elfogadásának határideje Ács Péterné 

Június 20. 

Egyéni beszélgetés a tanulóval 

és a családjával: év végi érté-

kelés 
csoportvezető nevelők 

Június 23. 
Kollégiumi beiratkozás (Ló-

nyay) Albirt Andrea 

Június 24. 
Kollégiumi beiratkozás (gim-

názium) Albirt Andrea 

Június 27. 
Tanévzáró nevelőtestületi érte-

kezlet 
Ács Péterné 

Albirt Andrea 

Június 
AJKP – AJKSzP Évzáró kon-

ferencia Ács Péterné 

Június 
AJKSzP Évzáró Szakmai Nap 

(Nyírbátor) Ács Péterné 

Június - szeptember AJKSZP beszámoló Ács Péterné 

JÚLIUS 

Július 1 - ig 
Döntés a tanulók felvételéről 

(AJKSZP) AJKSZP- s munkacsoport 

Július 4 - ig AJKSZP- s tanulók kiértesítése AJKSZP programfelelős, isko-

latitkár 

AUGUSZTUS 

Augusztus AJKSZP újra pályázása Ács Péterné 

Augusztus Nyári tábor Koncz Sándor 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2015/2016-ÖS TANÉV 
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CSOPORTVEZETŐK MUNKAKÖZÖSSÉGÉNEK MUNKA-

TERVE 

2015- 2016. TANÉV 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vásárosnamény, 2015. szeptember       Brezovszki Zita 

                munkaközösség-vezető 

 



 

FELADATOK: 

 Az intézményben folyó nevelőmunka szakmai színvonalának emelése, a módszertani 

kultúra folyamatos fejlesztése, továbbképzéseken való részvétel 

 A kollégiumi alapprogram változásainak ismertetése, az új témakörök, tematikák ki-

dolgozása 

 Egységes útmutató kidolgozása a csoportprofilok, a tematikák és az óravázlatok elké-

szítéséhez 

 A csoportfoglalkozások éves terveinek elkészítése azok összehangolása az új kollégi-

umi alapprogrammal 

 A tanulók személyiségének, viselkedés- és beszédkultúrájának, kommunikációs kés-

zségének fejlesztése. 

 A tanulók egészséges életmódra való nevelése, a sportkörökbe való aktívabb bekap-

csolódás szorgalmazása, küzdelem a káros szenvedélyek (dohányzás, alkoholfogyasz-

tás) ellen 

 A nevelő- oktató munka hatékonyságának érdekében szoros kapcsolattartás a szülők-

kel (szülői értekezlet, fogadó nap), és az iskolával (osztályfőnökök, mentorok, szakta-

nárok) 

 A tanulók iskolai előmenetelének és kollégiumon kívüli tevékenységeinek segítése és 

figyelemmel kísérése. 

 Felzárkóztatás, korrepetálás biztosítása, szervezése 

 Csoportrendezvények szervezése (színházlátogatás, kiállítás, esti séta, kerékpározás). 

 A csoporttal kapcsolatos ügyviteli feladatok folyamatos elvégzése (csoportnapló, 

törzskönyv, foglalkozási naplók, egyéni feljegyzések). 

 Ellenőrző feladatok (értékelő-minősítő csoportfoglalkozások látogatása, naplóvezetés 

ellenőrzése) 

 

A munkaközösségi megbeszélések rendje beépül a tantestületi értekezletek rendjébe, mivel a 

munkaközösségnek valamennyi pedagógus tagja (10 fő). Az értekezletek minden hétfőn 11.00 

órától kezdődnek, ekkor kerül sor az aktuális dolgok megbeszélésére is. 

SZEPTEMBER, OKTÓBER 

 Év eleji feladatok (csoportnapló, törzskönyv, egyéb dokumentumok megnyitása). 

 Egységes szempontrendszer kidolgozása a csoportprofilok elkészítéséhez 

 A csoportprofilok és a csoportok nevelői munkatervének elkészítése a Pedagógiai 

Program és a kollégium Éves Munkaterve alapján. 

 Tematikus tervek elkészítése 

 A HHH és HH tanulók felmérése a gyermek- és ifjúságvédelmi felelős bevonásával. 

 Az egyéni fejlesztési tervek elkészítése (AJKSZP csoportokban) 

 A rendezvénytervek lebontása csoportszinten 

 Beszámoló az elkészült csoportprofilokról és nevelési tervekről 

 



 

NOVEMBER 

 

 Csoportnaplók ellenőrzése, tanulmányi munka negyedéves értékelése. 

 Fogadó nap. 

 

JANUÁR 

 Értékelő – minősítő csoportfoglalkozások látogatása. 

 A tanulók minősítésének rögzítése a kimenőfüzetbe. 

 Az első félév rendezvényeinek, programjainak értékelése 

 Az egyéni fejlesztési tervek értékelése csoportonként (AJKSZP-s csoportok) 

 

FEBRUÁR 

 A minősítő csoportfoglalkozások látogatásának tapasztalatai. 

 Beszámoló a munkaközösség első féléves munkájáról, a nevelői munka tapasztalatai-

ról, javaslatok a második félév nevelői munkájához 

 Szülői értekezlet. 

 

MÁRCIUS 

 Csoportnaplók ellenőrzése, tanulmányi munka második negyedéves értékelése. 

 Fogadó nap. 

 

MÁJUS 

 A kollégiumi jelentkezési lapok összesítése a 2014/2015. tanévre, a csoportvezetők ja-

vaslatainak véleményezése. 

 A második félév rendezvényeinek értékelése 

 

JÚNIUS 

 Értékelő – minősítő csoportfoglalkozások látogatása. 

 A tanulók minősítésének rögzítése a kimenőfüzetbe. 

 A csoportvezetők éves munkájának értékelése, dokumentumok lezárása. 

 Beszámoló a munkaközösség második féléves munkájáról 

 

 

Vásárosnamény, 2015. szeptember       Brezovszki Zita 

                munkaközösség-vezető 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

ARANY JÁNOS MUNKACSOPORT MUNKATERVE 

 

2015-2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vásárosnamény, 2015. szeptember 15.    Havasi Beáta 

         munkacsoport vezető 

 

 

 



 

FELADATOK 

- Az éves feladatterv elkészítése. 

- A munkacsoport éves programjának összeállítása. 

- Az intézményben folyó szakmai munka segítése, az Arany János Programban folyó tevé-

kenység tartalmának fejlesztése. 

- Összefoglaló elemzés, értékelés, beszámoló készítése. 

 

HAVI SZINTŰ FELADATOK 

- A feladatterv működtetése. 

- A feladatterv program szerinti előrehaladásának, megvalósulásának ellenőrzése, értékelé-

se. 

- A tartalmi működés érdekében havi szinten megbeszélés a munkacsoport tagjainak rész-

vételével (intézményi kapcsolattartás eljárásrendje szerint). 

 

SZEPTEMBER 

- AJKSZP munkacsoport munkatervének elkészítése. 

- Egyéni fejlesztési terv eljárásrendjének felülvizsgálata. 

- Éves mérési terv készítése. 

- Mérőeszközök kiválasztása, új mérőeszközök beépítése az intézmény minőségirányítási 

programjába 

- Intézményi rendezvényterv elkészítése AJKSZP szemponttal. 

- AJKSZP tanulók önismereti mérése, mérőlapok értékelése. 

- Gyakorlati hely látogatás ütemtervének elkészítése (10. évfolyam) 

- Kapcsolati háló felülvizsgálata. 

 

OKTÓBER 

- Családlátogatás ütemtervének elkészítése (9. évfolyamos tanulók).Felvételi eljárásrend 

felülvizsgálata. 

- Gyakorlati hely látogatása. 

- Kapcsolatfelvétel az általános iskolákkal – megkeresés levélben vagy személyesen. 

- Általános iskolák megkeresése 7. és 8. évfolyamos HHH tanulók feltérképezése érdeké-

ben. 

- Felvételi eljárás felülvizsgálata. 

 

NOVEMBER 

- Kooperációra épülő tanári fejlesztő műhelyek az iskoláéval közösen tanulók értékelésének 

céljából. 

- AJKSZP fejlesztési stratégia felülvizsgálata, fejlesztő csoportok létrehozása. 

- Kapcsolatfelvétel az általános iskolákkal – megkeresés levélben vagy személyesen. 



 

- Kollégiumot és iskolát bemutató tájékoztató eljuttatása az általános iskolákhoz. 

- A program beiskolázását célzó, fókuszált hirdetése a különböző médiákban. 

- Általános iskolák megkeresése 7. és 8. évfolyamos HHH tanulók feltérképezése érdekben 

 

JANUÁR 

- Kollégiumot és iskolát bemutató tájékoztató eljuttatása az általános iskolákhoz. 

 

MÁRCIUS 

- Felvételi elbeszélgetés. 

- Pályaorientációs mérés szoftverrel a felvételin megjelenő lehetséges, leendő tanulóknál 

- Kooperációra épülő tanári fejlesztő műhelyek az iskolával közösen a tanulók értékelésé-

nek céljából (11-12. évfolyam). 

- Felmérés a visszajelzési rendszerről a tanulók és a szülők körében. 

 

ÁPRILIS 

- Kooperációra épülő tanári fejlesztő műhelyek az iskolával közösen a tanulók értékelésé-

nek céljából (9-10- évfolyam). 

- A visszajelzési rendszerről történő felmérés értékelése, szükség esetén intézkedési terv 

készítése. 

- Családlátogatás ütemtervének elkészítése a leendő, lehetséges AJKSZP kollégistákra vo-

natkozóan. 

 

MÁJUS 

- Családlátogatás a célcsoportba tartozó leendő, lehetséges AJKSZP programos tanulóknál. 

Családlátogatás alkalmával struktúrált interjú (a szociális helyzet felmérését célozza) a 

meglévő szempontrendszer alapján. Látogatásokról feljegyzés készítése. 

- Szociometria szoftverrel történő mérés (9. évfolyam), mérőlapok kiértékelése. 

 

JÚNIUS-JÚLIUS 

- A feladatterv megvalósulásának ellenőrzése. 

- Év végi értékelés, szöveges beszámoló készítése. 

- Következő tanévre feladatterv készítése. 

 

 

Vásárosnamény, 2015. szeptember 15.    Havasi Beáta 

         munkacsoport vezető 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

DIÁKKÖRI MUNKAKÖZÖSSÉG 

 MUNKATERVE 

 

2015- 2016. TANÉV 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vásárosnamény, 2015. szeptember        

                 

 



 

Cél 

 Olyan diákköri foglalkozások szervezése, mely hozzájárul a tanulók személyiségének 

gazdagodásához, kompetenciák fejlesztéséhez. a közösség fejlődéséhez 

 

Feladat 

 A munkaközösség éves programjának összeállítása az intézmény éves munkaterve 

alapján, a működéshez szükséges tárgyi feltételek biztosítása. 

 Az intézményben folyó szakmai munka segítése, a diákköri tevékenység tartalmának, 

színvonalának emelése. 

 A diákkör vezetők munkatervének, valamint a tervek szerinti előrehaladásának elle-

nőrzése. 

 Félévkor és év végén, az értékelő foglalkozásokon a tanulók diákköri minősítése. 

 A szülők tájékoztatása a tanuló diákköri munkájáról a kimenő füzeten keresztül. 

 

A diákkörök működése 

 Irányított tevékenység, alapkövetelmény, kötelező bekapcsolódni. 

 A csoportvezető segíti a megfelelő diákkör kiválasztását. 

 Heti rendszerességgel 1 óra kötelező foglalkozás, illetve szabadon választható foglal-

kozások. 

 Tervezés, a célok konkrét meghatározása. 

 

Kötelező diákkörök  

 segítenek a képességek, készségek fejlesztésében, kibontakoztatásában, biztosítva a 

tehetséges tanulóknak a szerepléshez, alkotáshoz való lehetőséget: 

o egészségnevelés 

o filmklub 

o szabadidősport lány 

o szabadidősport fiú 

o fitnesz 

o diákújság 

o internet 

o önkiszolgáló 

o kolirádió 

 

Szabadon választható foglalkozások 

 a szabadidő tartalmas és kulturált eltöltését szolgáló foglalkozások, szakkörök 

o úszás 

o kézműves 

o énekkar 



 

o tánc 

o bábjáték 

o sakk-asztalitenisz 

o íjászat 

o diákszínjátszó 

 

A munkaközösségi foglalkozások rendje 

A munkaközösségi foglalkozások rendje beépül a tantestületi értekezletek rendjébe, mely 

minden hétfőn 11.00-kor kezdődik. A munkaközösség tagjai a tantestület tagjai egyben, akik 

a diákkört vezetik. A munkatervben meghatározott napirendi pontok mellett az aktuális fela-

datok mindig megbeszélésre kerülnek.  

SZEPTEMBER 

Év eleji feladatok: 

 diákköri munkatervek elkészítése határidőre 

 diákköri napló, egyéb dokumentumok megnyitása 

 a tanulók felmérése, illetve a megfelelő diákkörbe irányítása 

 a diákszínjátszó előkészületei a Babus napra és az ismerkedési estre 

 

OKTÓBER 

 Megemlékezés a névadóról, a kolirádió ünnepi adása 

 Egyeztetés a csoportvezetőkkel 

 

NOVEMBER 

 Negyedéves értékelés előkészítése 

 Diákköri naplók ellenőrzése 

 

DECEMBER 

 A diákszínjátszó kör felkészülése a Karácsonyi ünnepségre 

 A diákújság ünnepi számának előkészítése. 

 

JANUÁR 

 Diákköri foglalkozások ellenőrzése 

 A tanulók diákköri tevékenységének minősítése, rögzítése a kimenőfüzetbe. 

 ECDL vizsga 

 

FEBRUÁR 

 A Farsang lebonyolításának megbeszélése a tánc diákkör közreműködésével. 

 Felkészítés a Babus kupára. 

 



 

MÁRCIUS 

 Felkészülés a VI. Művészeti Találkozóra /tánc, színjátszó kör/ 

 Felkészítés a Kandó kupára és a Bánki öttusára 

 

ÁPRILIS 

 A diákújság ünnepi számának megbeszélése, ballagói névsor pontosítása 

 Háromnegyed éves értékelés 

 ECDL vizsga 

 

MÁJUS 

 Felkészítés a Kolimpiára 

 

JÚNIUS 

 A foglalkozások ellenőrzése 

 A diákkörök értékelése, a tanulók diákköri tevékenységének minősítése. 

 Diákköri naplók lezárása. 

 

 

Vásárosnamény, 2015. szeptember 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

A KOLLÉGIUMI DIÁKÖNKORMÁNYZAT MUNKATERVE 

 

  

2015/2016. TANÉV 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vásárosnamény, 2015. szeptember 15.    Rákóczi Péterné 

     DT segítő tanár 
 



 

A DIÁKÖNKORMÁNYZAT CÉLJA, FELADATA 

A DIÁKÖNKORMÁNYZAT CÉLJA 

A diákok egyéni és közös érdekeinek képviselete és védelme a törvényes keretek között.  

A kollégiumi közösségi élet szervezése, mindennapi életéhez, tanulási, kulturális, sport és 

egyéb igényeihez kapcsolódó kéréseinek, kérdéseinek, véleményeinek összegyűjtése, ezek 

alapján intézkedések, ill. szervezőmunka kezdeményezése. 

A kollégiumban színesebb, változatosabb diákélet kialakítása, a diákok érdeklődésének fel-

keltése a közösségi tevékenységek, programok, rendezvények iránt. 

FELADATA 

Az intézmény vezetésével összhangban ellátni a diákok érdekképviseletét, szervezni, lebonyo-

lítani az általa tervezett programokat.  

A kollégium diákönkormányzatának tevékenységét ebben a tanévben is a DT Szervezeti és 

Működési Szabályzata alapján tervezzük és valósítjuk meg. A kollégiumi tagságnak véle-

ménynyilvánításra a különböző fórumokon (közgyűlés, küldöttgyűlés) van lehetősége. A Di-

ákönkormányzat ülései nyilvánosak, melyekre a témáktól függően meghívást kapnak a cso-

portok képviselői is. A megbeszéléseken elhangzottakról a kollégiumi faliújságon és a rádió 

segítségével tájékoztatjuk a diákokat. 

A Diákönkormányzat ebben a félévben 5 fővel működik.  

Tisztségviselőink:  Balogh Judit  elnök 

Zsell Anita  titkár 

    Németh Levente rendezvényfelelős 

    Medgyesi Pál  sportfelelős 

    Muth Katalin  érdekvédelmi és önkiszolgáló tevékenység 

 

A tanév elején a DT összetételében változás történt, mivel Farkas József kiköltözött a kollégi-

umból, így helyére a DT tagok javaslata alapján pót tagként Muth Katalin került.  

A Diákönkormányzat jogkörei: döntési, véleményezési és egyetértési jogkör. 

A diákönkormányzati tevékenység megtervezése során számolnunk kellett azzal a tényezővel, 

hogy a diákság nagy részét nehéz bevonni a közösségi rendezvényekbe, nehéz aktivizálni. 

Kevesen vannak, akik szívesen vállalnak közösségi tevékenységet. Ebből adódik, hogy a DT 

munkája is elsősorban a tervezett rendezvények szervezésében és lebonyolításában nyilvánul 

meg. 

 

 



 

BABUS JOLÁN KÖZÉPISKOLAI KOLLÉGIUM DIÁKÖNKOR-

MÁNYZAT MUNKA- ÉS RENDEZVÉNYTERVE 

2015/2016. TANÉV 

 

KIEMELT CÉLOK ÉS FELADATOK A TANÉV SORÁN: 

 A kollégium ellenőrző, értékelő tevékenységébe való bekapcsolódás 

 A házirend betartásával kapcsolatos tapasztalatok összegyűjtése 

 javaslatok, vélemények összegyűjtése csoportönkormányzatok szintjén 

 a motivációs rendszer működtetése 

 A sport és az egészséges életmódra nevelés lehetőségeinek gazdagítása; 

 házibajnokságok, sportnapok, Babus-kupa, kollégiumon kívüli rendezvények 

 Hagyományos rendezvényeink ápolása; 

 Ismerkedési est, Babus-hét, Mikulás, Karácsony, Farsang, Ballagás, Pedagógus nap 

 

A DIÁKÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉLETE: 

 hetente DT ülés 

 évente 1 alkalommal küldött gyűlés 

 évente 1 alkalommal közgyűlés 

 A 2015-16-os tanévben célul tűztük ki a korábban sikeresen működtetett diákügyeleti 

rendszer újjászervezését. Az ügyeletesek legfontosabb feladata a kollégiumi élet szer-

vezésében, a mindennapi tevékenységek segítésében való aktív részvétel. A megnö-

vekedett tanulói létszám indokolttá és szükségessé teszi, hogy a diákok is részt vállal-

janak a nevelői tevékenység segítésében. Az ügyeleti rendszert a közösségért végzett 

tevékenység, önkéntes munka keretei között kívánjuk működtetni, az ügyeletesi tevé-

kenységet azok a tanulók vállalhatják, akiknek megbízatásával a nevelőtestület is 

egyet ért. 

 Az önkéntes tevékenységet, mint a középiskolai érettségi vizsga egyik előfeltételét) 

ebben a tanévben a kollégiumi élet egyéb területein is meg kívánjuk valósítani, (segít-

ségnyújtás a kollégium külső környezetének és belső tereinek rendben tartása). 

Az önkéntes munka területén azt szeretnénk elérni, hogy a tanulók legalább 20%-a 

kapcsolódjon be a különböző tevékenységekbe. 

 

 

 

 



 

Dátum/időpont Esemény Felelős 

SZEPTEMBER 

Augusztus 31. 
Beköltözés; a beköltöző kollé-

gisták fogadása 
 

Szeptember 14-ig  
Alakuló megbeszélés; éves 

munkaterv kidolgozása 
 

Szeptember 14-től 

Közösségért végzett tevékeny-

ség, önkéntes munka beindítá-

sa 

Balogh Judit elnök 

Zsell Anita titkár 

Szeptember 18. 

Az ismerkedési est és elsős-

avatás előkészítése, feladatok  

megbeszélése, forgatókönyv 

elkészítése 

Balogh Judit  elnök 

Németh Levente rendezvényfe-

lelős 

OKTÓBER  

Október 8. 
ISMERKEDÉSI EST (ELSŐÉVES 

KOLLÉGISTÁK AVATÁSA) 

Balogh Judit  elnök 

Németh Levente  rendez-

vényfelelős 

Október 12-15.  BABUS-HÉT 
Balogh Judit elnök 

Zsell Anita titkár 

Október 20. NYITÓ KÜLDÖTT KÖZGYŰLÉS 
Balogh Judit elnök 

Zsell Anita titkár 

NOVEMBER 

November 12. JÁTÉKOS SPORTVETÉLKEDŐ  

Medgyesi Pál  sportfelelős 

Muth Katalin érdekvédelmi 

felelős 

DECEMBER 

December 3. 
MIKULÁS (JÁTÉKOS VETÉLKE-

DŐ) 

Németh Levente rendez-

vényfelelős 

Medgyesi Pál  sportfe-

lelős 

December 8. 

BARÁTI FUTBALLMÉRKŐZÉS a 

Lónyay Menyhért Szakközép-

és Szakképző Iskola és a Ba-

bus Jolán Középiskolai Kollé-

gium csapatai között (Helyszí-

ne: sportcsarnok) 

Medgyesi Pál  sportfelelős 

Muth Katalin érdekvédelmi 

felelős 

 

December 17. KARÁCSONY EST 

Balogh Judit elnök  

Zsell Anita titkár  

Muth Katalin önkiszolgáló 

tev.f. 



 

JANUÁR 

Január 28-ig 
A kiváló kollégista pályázatok 

beadásának határideje 

Zsell Anita  titkár 

Balogh Judit  elnök 

 

Január 29-ig A DT választás előkészítése 
Zsell Anita  titkár 

Balogh Judit  elnök 

Január 29-ig 
SZOBÁK KÖZÖTTI FIÚ FUT-

BALL BAJNOKSÁG ZÁRÁSA 

Medgyesi Pál sportfelelős 

 

FEBRUÁR 

Február 1.  
A kiváló kollégista pályázatok 

véleményezése 

Zsell Anita titkár 

Balogh Judit elnök 

Február 1.  DT VÁLASZTÁS 
Zsell Anita  titkár  

Balogh Judit elnök 

Február 2.  KOLLÉGIUMI KÖZGYŰLÉS 
Zsell Anita titkár 

Balogh Judit  elnök 

Február 4. 

BARÁTI FUTBALLMÉRKŐZÉS a 

Lónyay Menyhért Szakközép-

ésSzakképző Iskola és a Babus 

Jolán Középiskolai Kollégium 

csapatai között (Helyszíne: 

sportcsarnok) 

Medgyesi Pál  sportfelelős 

 

Február 25. FARSANG 

Németh Levente rendezvényfe-

lelős 

Muth Katalin önkiszolgáló tev. 

fel. 

MÁRCIUS 

Március 8. NŐNAP 
Németh Levente érdekvédelmi 

felelős 

Március 11. BABUS KUPA 

Medgyesi Pál sportfelelős 

Muth Katalin önkiszolgáló tev. 

fel 

ÁPRILIS 

Április 14 
SZOBÁK KÖZÖTTI FIÚ FUT-

BALL BAJNOKSÁG ZÁRÁSA 
Medgyesi Pál sportfelelős 

Április 21. BALLAGÁS 

Balogh Judit elnök 

Németh Levente rendezvényfe-

lelős 

MÁJUS 

Május 12 JÁTÉKOS SPORTVETÉLKEDŐ  
Medgyesi Pál sportfelelős Né-

meth Levente rendezvényfelelős 



 

JÚNIUS 

Június 2 PEDAGÓGUS NAP 

Balogh Judit elnök 

Muth Katalin  érdekvédelmi 

felelős  

 

Június 13-ig 

A kiváló kollégista pályázatok 

beadásának határideje 

 

Balogh Judit elnök 

Június 15.  
A kiváló kollégista pályázatok 

véleményezése 
Balogh Judit elnök 

 

 

Vásárosnamény, 2015. szeptember 15. 

 

 

 

Balogh Judit Rákóczi Péterné  

DT elnök DT segítő tanár 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

IFJÚSÁGVÉDELMI FELELŐS MUNKATERVE 

2015/2016. TANÉV 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vásárosnamény, 2015. szeptember.    Halászné Nagy Katalin 

        Ifjúságvédelmi felelős 

 

 

 



 

Feladatok: 

 A HH és HHH tanulók felmérése a kollégiumi csoportvezetők bevonásával (a gyer-

mekvédelmi határozatok és a jegyzői igazolások összegyűjtése) 

 A kollégiumi csoportvezetők ifjúságvédelmi munkájának segítése 

 Folyamatos kapcsolattartás a társintézmények (II. Rákóczi Ferenc Gimnázium, Ló-

nyay Menyhért Baptista Szakközépiskola- és Szakiskola) ifjúságvédelmi felelőseivel 

 Az iskolai igazolatlan hiányzások havi rendszerességgel történő nyomon követése, ez-

zel kapcsolatosan esetmegbeszélés szervezése az érintett csoportvezetők és a szakisko-

la képviselőjének részvételével, ezekről minden alkalommal emlékeztető készítése 

 Részvétel a helyi Családsegítő és Gyermekjóléti szolgálat által szervezett megbeszélé-

seken, előadásokon, az itt hallottak átadása a kollégiumi csoportvezetőknek 

 A tanulók egészséges életmódra nevelése, prevenciós tevékenység a káros szenvedé-

lyek kialakulásának megelőzése érdekében 

 Rendőrségi előadás havi rendszerességgel a helyes életvitelre nevelés illetve bűnmeg-

előzési célzattal 

 Mentálhigiénés foglalkozás (havonta), a tanulók személyiségének, önismeretének fej-

lesztése érdekében 

 A tanulók segítése a szabadidő helyes eltöltésében 

 Ifjúságvédelmi beszámoló készítése márciusban a helyi Családsegítő és Gyermekjóléti 

Szolgálat részére 

 Ifjúságvédelmi beszámoló készítése tanév végén a végzett tevékenységről  

 

SZEPTEMBER 

 Év eleji feladatok (a HH és HHH tanulók felmérése a csoportvezetők segítségével, a 

gyermekvédelmi határozatok és a jegyzői igazolások összegyűjtése), kimutatás készí-

tése 

 A tanulók beilleszkedésének segítése 

 Igazolatlan hiányzások nyomon követése, esetmegbeszélés 

 Rendőrségi előadás 

 Mentálhigiénés foglalkozás 

 

OKTÓBER 

 Igazolatlan hiányzások nyomon követése, esetmegbeszélés 

 Rendőrségi előadás 

 Mentálhigiénés foglalkozás 

 

 

 



 

NOVEMBER 

 Igazolatlan hiányzások nyomon követése, esetmegbeszélés 

 Rendőrségi előadás 

 Mentálhigiénés foglalkozás 

 

DECEMBER 

 Igazolatlan hiányzások nyomon követése, esetmegbeszélés 

 Rendőrségi előadás 

 Mentálhigiénés foglalkozás 

 

JANUÁR 

 Igazolatlan hiányzások nyomon követése (félévi beszámoló elkészítése), esetmegbe-

szélés 

 Rendőrségi előadás 

 Mentálhigiénés foglalkozás 

 

FEBRUÁR 

 Igazolatlan hiányzások nyomon követése, esetmegbeszélés 

 Rendőrségi előadás 

 Mentálhigiénés foglalkozás 

 

MÁRCIUS 

 Igazolatlan hiányzások nyomon követése, esetmegbeszélés 

 Rendőrségi előadás 

 Mentálhigiénés foglalkozás 

 Beszámoló készítése a helyi Családsegítő és Gyermekjóléti szolgálat részére 

 

ÁPRILIS 

 Igazolatlan hiányzások nyomon követése, esetmegbeszélés 

 Rendőrségi előadás 

 Mentálhigiénés foglalkozás 

 

MÁJUS 

 Igazolatlan hiányzások nyomon követése, esetmegbeszélés 

 Rendőrségi előadás 

 Mentálhigiénés foglalkozás 

 



 

JÚNIUS 

 Igazolatlan hiányzások nyomon követése, esetmegbeszélés 

 Rendőrségi előadás 

 Mentálhigiénés foglalkozás 

 Év végi ifjúságvédelmi beszámoló elkészítése  

 

 

 

Vásárosnamény, 2015. szeptember.    Halászné Nagy Katalin 

        Ifjúságvédelmi felelős 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

MÉRÉSÜGYI CSOPORT MUNKATERVE 

 

2015-2016. TANÉV 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vásárosnamény, 2015. szeptember 15.     Havasi Beáta 

         mérésügyi csoportvezető 

 



 

MÉRÉSÜGYI CSOPORT MUNKATERVE 2015/2016. TANÉV 

CÉLOK 

Meghatározó módon járuljon hozzá az intézményben folyó szakmai munka színvonalához, az 

elvárásoknak megfelelően teljesítse a jogi és szakmai követelményeket. 

Biztosítsa a minőségbiztosítás folyamatosságát a kollégiumi munka valamennyi szintjén és 

területén. 

FELADAT 

Az ellenőrzési, mérési és értékelési folyamat során keletkezett adatok alapját visszacsatolás, 

az intézmény fejlesztés területeinek meghatározása. 

Tevékenység Felelős 

SZEPTEMBER 

Éves munkaterv készítése AJKSZP szempont-

tal 

Albirt Andrea igazgató helyettes,  

Havasi Beáta mérésügyi csoportvezető 

Mérőeszközök kiválasztása, új mérőeszközök 

beépítése az intézmény minőségirányítási 

programjába 

Havasi Beáta mérésügyi csoportvezető 

Éves mérési terv készítése Havasi Beáta mérésügyi csoportvezető 

A tanulók komplex helyzetének mérése A-

KOMP AJKSZP; tanulási stílus, a tanulás mo-

tívumai, műveleti sebesség, szókincs, íráskés-

zség (9. évfolyam) 

Iskola 

A-KOMP AJKSZP, TÁMOP iskolai motiváció 

(10. évfolyam) 

Csikósné Miklós Csilla mérésügyi csoport 

tagja 

A-KOMP AJKSZP, TÁMOP vizsgaszorongás 

(11-12. évfolyam) 

Csikósné Miklós Csilla mérésügyi csoport 

tagja 

Önismereti (9. évfolyam) Henna szoft 
Csikósné Miklós Csilla mérésügyi csoport 

tagja 

A-KOMP TÁMOP szövegértés, műveleti se-

besség (9. évfolyam) 

Csikósné Miklós Csilla mérésügyi csoport 

tagja 

 

 



 

OKTÓBER-JANUÁR 

IQ mérés (9. évfolyam) Dr. Figula Erika pszichológus 

NOVEMBER 

Családlátogatás strukturált interjú (9. évfo-

lyam) 
Havasi Beáta mérésügyi csoportvezető 

MÁRCIUS 

Pályaorientációs mérés –felvételi elbeszélgetés 

(AJKSZP leendő lehetséges kollégisták köré-

ben) 

Havasi Beáta mérésügyi csoportvezető 

Felmérés a visszajelzési rendszerről tanulók, 

szülők körében (AJKSZP 9-12. évfolyam) 
Havasi Beáta mérésügyi csoportvezető 

ÁPRILIS 

Intézményi igény/elégedettség mérés (9-12- 

évfolyam) 
Havasi Beáta mérésügyi csoportvezető 

Elégedettség mérés: cserediákprogram (10. 

évfolyam) 
Havasi Beáta mérésügyi csoportvezető 

MÁJUS 

Családlátogatás strukturált interjú (AJKSZP 

leendő lehetséges kollégisták körében) 
Havasi Beáta mérésügyi csoportvezető 

A tanulók komplex helyzetének mérése A-

KOMP AJKSZP; tanulási stílus, a tanulás mo-

tívumai, műveleti sebesség, szókincs, íráskés-

zség (9. évfolyam) 

iskola 

A-KOMP TÁMOP szövegértés, műveleti se-

besség (9. évfolyam) 

Csikósné Miklós Csilla mérésügyi csoport 

tagja 

Szociometria mérés (10. évfolyam) Henna 

szoft 

Csikósné Miklós Csilla mérésügyi csoport 

tagja 

Elégedettség mérés (szociális életviteli és kör-

nyezeti kompetenciákat fejlesztő foglalkozáson 

résztvevő tanulók körében 9-10. évfolyam 

Havasi Beáta mérésügyi csoportvezető 

 

Vásárosnamény, 2015. szeptember 15.          Havasi Beáta 

         mérésügyi csoportvezető 



 

 

 

 

 

 

 

MELLÉKLETEK 

(AJKSZP FELADATTERVEZŐ) 

 (TÁMOP 3.3.8 FELADATTERVEZŐ) 

(TÁMOP 3.1.7 FENNTARTÁSI IDŐSZAK TERVE) 

2015/2016. ÉVI ELLENŐRZÉSI TERV 

TANÉVKEZDŐ SEGÉDLET 



 

 

 

 

 

 

 

MINŐSÍTETT REFERENCIAINTÉZMÉNY 

CSELEKVÉSI ÜTEMTERVE 

A 

2015/2016. TANÉVRE 

 

 

 

 

 

 

 

Vásárosnamény, 2015. szeptember 15.    Halászné Nagy Katalin 

         munkacsoport-vezető 



 

 

Ütemezés Tevékenység megnevezése Felelős Dokumentáció 
S

Z
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A munkacsoport éves munkatervének elkészítése munkacsoport- vezető Munkaterv 

Kollégiumi munkaközösség megbeszélése intézményvezető Jelenléti ív 

Egyéni fejlesztési tervek elkészítése- bemeneti mérések 
csoportvezetők, AJKSZP munka-

csoport-vezető 
Egyéni dosszié 

A kidolgozott jó gyakorlatok (Egyéni fejlesztési terv, Felvételi 

menedzsment, Szülőkkel való kapcsolattartás) eljárásrendjének 

felülvizsgálata 

munkacsoport- vezető 

jó gyakorlat gazda 
Emlékeztető 

O
K

T
Ó

B
E

R
 

Új jó gyakorlat kidolgozása jó gyakorlat gazda Jó gyakorlat 

Szakmai nap munkacsoport meghívó, jelenléti ív 

A kidolgozott jó gyakorlatokkal kapcsolatos dokumentumok 

áttekintése, aktualizálása 
munkacsoport- vezető Emlékeztető 

N
O

V
E

M
B

E
R

 

Munkacsoport megbeszélése 

Jó gyakorlatok áttekintése, szükséges korrekciója 
munkacsoport- vezető 

Emlékeztető 

Jelenléti ív 

Új jó gyakorlat kidolgozása jó gyakorlat gazda Jó gyakorlat 

Iskolalátogatások szervezése- Felvételi eljárás részeként a HHH 

tanulók felkutatása érdekében 
intézményvezető- helyettes 

Látogatások helyszíne 

jelenléti ív. 



 

Ütemezés Tevékenység megnevezése Felelős Dokumentáció 

D
E

C
E

M
B

E
R

 

Iskolalátogatások szervezése- Felvételi eljárás részeként intézményvezető- helyettes 
Látogatások helyszíne 

Jelenléti ív. 

JA
N

U
Á

R
 Iskolalátogatások szervezése- Felvételi eljárás részeként intézményvezető- helyettes 

Látogatások helyszíne 

Jelenléti ív. 

Visszajelzés, a tanulók minősítése- minősítő rendszer alapján csoportvezető Egyéni dosszié 

F
E

B
R

U
Á

R
 

Családlátogatások szervezése- Felvételi eljárás AJKSZP munkacsoport- vezető Feljegyzések 

M
Á

R
C

IU
S
 

Szakmai nap, műhelymunka a megye kollégiumainak részvéte-

lével 
munkacsoport 

meghívó, program, jelen-

léti ív 

Kollégiumi munkaközösség megbeszélése (jó gyakorlataink 

ismertetése) 
intézményvezető 

Meghívó 

Jelenléti ív 

Továbbképzés- (belső, külső) intézményvezető 
Igazolás 

Jelenléti ív 

Á
P

R
IL

IS
 

Felvételi eljárás részeként- iskola előkészítő foglalkozások a 

szakiskolával közösen (hetes tábor) 

munkacsoport 

csoportvezetők 

Program 

jelenléti ív 



 

Ütemezés Tevékenység megnevezése Felelős Dokumentáció 

Intézménylátogatás- Hejőkeresztúr- jó gyakorlat megismerése 
intézményvezető 

intézményvezető- helyettes 
Meghívó, program 

M
Á

JU
S
 

Munkacsoport megbeszélés munkacsoport- vezető 
emlékeztető 

jelenléti ív 

Szülők délutánja munkacsoport Meghívó, program 

JÚ
N

IU
S
 

Szakmai beszámoló elkészítése munkacsoport Záró beszámoló 

Jó gyakorlat adaptációjának elkészítése 
munkacsoport 

jó gyakorlat gazda 

Az adaptálási folyamat 

modellje 

 

 

Vásárosnamény, 2015. szeptember 15.           Halászné Nagy Katalin 

                munkacsoport-vezető



 

 


