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„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 2020/2021-ES TANÉV FELADATA 

1.1 Helyzetelemzés  

1.1.1 Személyi erőforrások 

1.1.1.1 Tanulói összetétel 

A 2020/2021- es tanévbe a kollégium tanulóinak létszáma 104 fő. Sajnos a kollégium kihasz-

náltsága majdnem a felére csökkent. A tanulói létszám csökkenést vizsgálva arra a megállapí-

tásra jutottunk, hogy az előző tanévben a járványügyi helyzet miatt a digitális oktatás nagyobb 

arányú lemorzsolódást hozott. A digitális oktatás nem erősítette a kollégiumi kötődés kialaku-

lását. A járványügyi helyzet a továbbiakban hozzájárul ahhoz, hogy a Kárpátalajai gyerekek 

száma ebben a tanévben nem növekedett, hiszen a határhelyzet miatt a tanulók otthon folytat-

ják tovább középiskolai tanulmányaikat. Jelenleg 15 tanuló egyéni, egyedi tanrend szerint 

folytatja tanulmányait az iskolában és a kollégiumban egyaránt. 

Kollégiumunkban igen magas a szakképző iskolai, a roma, valamint a HHH- s tanulók száma. 

A kollégium lakóinak száma jelenleg 104 fő, a tanulói összetétel heterogén: nemek szerint fiú 

(43) és lány (61), életkor szerint 14- 21 éves kor, iskolatípus szerint pedig gimnáziumi (2), 

technikumi (15) és szakképző iskolai tanulók (87). A tanulócsoportok száma hat. A halmozot-

tan hátrányos helyzetű tanulók száma (46 fő, aki rendelkezik határozattal) a roma tanulók 

aránya 75 %. 

A férőhelyek száma 214. 

A kollégiumba beiratkozott tanulók száma 118 fő, beköltözött tanulók száma 107 fő. 

Elmondhatjuk, hogy évről- évre a beiratkozott tanulók száma az előző évekhez képest csök-

ken, a beköltözött tanulók között, mint minden évben igen magas a halmozottan hátrányos 

helyzetű és a hátrányos helyzetű tanulók aránya. Egyre több azon tanulók száma, akik szociá-

lis és/vagy mentális hátrányokkal küzdenek. Minden évben jelentős a tanulók lemorzsolódása.  

Megoszlás iskolatípusonként: 

Technikumi tanulók száma: 15 fő 

Szakképző tanulók száma: 87 fő 

Gimnáziumi tanulók száma: 2 fő 

Csoportonkénti megoszlás 

Csoportvezető neve Létszám (fő): 

Hátrányos hely-

zetű tanulók 

száma: 

Halmozottan 

hátrányos helyze-

tű tanulók száma 

Koncz Sándor Pál 13 2 11 

Rákóczi Péterné 18 3 12 

Halászné Nagy Katalin 26 5 17 

Kondor Margit 15 3  

Havasi Beáta 13 8 5 

Albirt Andrea 19  1 

Összesen: 104 21 46 

A tanulói létszám az előző évhez képest csökkent. Az átlagos csoportlétszám: 17, 5. Az 9. 

évfolyamos AJ- os csoport esetén visszatértünk a program bevezetésékor már jól müködő 



 

 

 

4 

 

kettős csoportvezetéshez. Az Arany János Kollégiumi- Szakközépiskolai Program már nem 

tud teljes csoport létszámmal működni, míg a két nem AJ- s csoport a minimális létszámmmal 

vagy az alatt fut. A 2020/2021- es tanévben a 104 tanulóból 70 tanuló részese a programnak. 

A program adta lehetőségek segítséget nyújtanak abban, hogy a tanulóinkat a kollégiumban 

tartsuk, bár már ez is kisebb- nagyobb sikerrel történik. A támogatás sem vonzó sem a 

tanulónak, sem a szülőnek. A motiváció hiánya, a szülői érdektelenség nagyban hozzájárul a 

lemorzsolódáshoz. A jelentkezők száma is csökkent az elmúlt tanévhez képest. Az elmúlt 

tanévben a lemorzsolódás igen magas volt, különösen a 10. évfolyamon. A HH és a HHH- s 

tanulók aránya továbbra is változatlan. Igen magas az intézményben, mint ahogyan a roma 

tanulók száma is. 

A tanulók tanulmányi átlaga közepes. Nem lehet különbséget tenni a szakképző iskolai és 

technikumi tanulók átlaga között, sőt sajnos a gimnáziumi tanulók tanulmányi eredménye is 

elmarad a tőlük megszokottól. A gimnáziumi tanulók átlaga a négyeshez közelít, de még 

messze elmarad tőle. Sajnos tanulóink gyenge képességűek, motiválatlanok. 

A tanulóknak igyekszünk a megfelelő körülményeket megteremteni, biztosítani a tanulás 

megfelelő feltételeit. Fejlesztő foglalkozások révén igyekszünk segítségére lenni tanulóinknak 

a hiányok pótlásában, a tanórákra való felkészülésben.  

Munkánkat külső szakemberek segítik: pszichológus, mentálhigiénés szakember. stb. 

Tanulói létszám és összetétel szempontjából jelentős változást eredményezhet a következő 

tanévben bevezetésre kerülő Arany János Kollégiumi Program, melyet a Vásárosnamény, II. 

Rákóczi Ferenc Gimnáziummal közösen indítunk.  

Feladat: A tanulói létszám növelése, a tanulmányi munka színvonalának emelése 

1.1.2 Pedagógusok 

Az engedélyezett álláshelyek száma: 8. A jelenlegi vezetői és pedagógusi létszám 7 fő - 1 

intézményvezető, 1 intézményvezető - helyettes, 4 nő és 1 férfi csoportvezető. Igen magas a 

HHH–s tanulók száma csoportonként. A tanulókkal való foglalkozást megnehezíti, hogy ezek 

a tanulók a tanulási problémák mellett, magatartásbeli problémákkal is küzdenek. Folyamatos 

figyelmet, nyomon követést igényelnek. Az igazolt hiányzások száma magas.  

Ebben a tanévben egy álláshely került elvonásra és egy álláshely került meghírdetésre. Sajnos 

nem volt jelentkező. A keletkezett plusz feladatokat csoportok összevonásával és túlmukában 

oldjuk meg. 

Feladat: a nevelőtestület stabilizálása, terhek csökkentése 
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Pedagógus 

neve 
Beosztás Végzettség 

Szakkörök és 

foglalkozások 
Egyéb feladatok, funkciók 

Kulcsár Judit 
Magasabb vezető, 

intézményvezető 

matematika- földrajz-

informatika szakos tanár 

ECDL 

matematika-logika fejlesztése 

AJKSZP programfelelős, ECDL vizsgáztató, tanfelü-

gyelő és minősítő szakértő, mérésügyi csoport tagja 

Albirt Andrea 

Magasabb vezető, 

intézményvezető- he-

lyettes, csoportvezető 

kémia-fizika szakos tanár 

természetismereti tantárgyakból foglalko-

zások, angol felkészítő foglalkozás, önki-

szolgáló diákkör 

AJKSZP programgazda, mérésügyi- önértékelési cso-

port tagja 

Kondor Margó 
kollégiumi nevelő, 

csoportvezető 
magyar- szakos tanár szövegértés-alkotás, helyesírás, filmklub 

olvasóterem felelős, DT segítő tanár, ifjúságvédelmi 

felelős 

Halászné Nagy 

Katalin 

kollégiumi nevelő, 

AJKSzP- s csoportve-

zető 

szociálpedagógus, történelem 

szakos tanár 

szociális és életviteli kompetenciák fejlesz-

tése, 

angol felkészítő foglalkozás, 

egészséges életmódra nevelés 

diákköri munkaközösség-vezető, AJP munkacsoport 

vezető,  

Havasi Beáta 

kollégiumi nevelő, 

AJKSZP- s csoportve-

zető 

óvodapedagógus, pedagógia 

szakos tanár 
tanulásmódszertan, fitneszfoglalkozás 

mérésügyi csoport vezetője, önértékelési csoport veze-

tője, szaktanácsadó, AJP munkacsoport-vezetője 

Koncz Sándor 

Pál 

kollégiumi nevelő, 

AJKSZP- s csoportve-

zető 

általános iskolai tanító, kollé-

giumi nevelőtanár 

fejlesztő foglalkozás, 

szabadidős sportfoglalkozás (fiú- lány) 
munka- és tűzvédelmi felelős, munkaközösség vezető 

Rákóczi Péterné 

kollégiumi nevelő, 

AJKSZP- s csoportve-

zető 

történelem szakos középisko-

lai tanár 

kommunikációs képességeket fejlesztő 

foglalkozás, diákszínjátszó, diákújság 
színház szervezése 
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1.1.3 A nevelőmunkát segítő dolgozók 

1.1.3.1 Adminisztratív dolgozók 

Szilágyiné Megyesi Zsuzsanna kollégiumi titkár 

1.1.3.2 Technikai dolgozók 

Balázsné Kulcsár Zsuzsa portás 

Majoros Istvánné portás 

Vezse Tibor portás-karbantartó 

Faragó Miklósné takarító 

Kósa Katalin takarító 

Tóth Sándorné  takarító 

A nevelő-oktató munkát segítők létszáma 7 fő (1 fő kollégiumi titkár, 2 fő portás, 3 fő takarító, 1 

fő karbantartó- portás). Sajnos szükséges a folyamatos karantartás, szükség lenne egy portásra, 

hogy a karbantartó csak egy munkakörben legyen és így oldja meg ezeket a feladatokat.  

A takarítók munkáját négy közfoglalkoztatott segíti. Szükségünk is van a segítségre, hiszen tanu-

lóink higiénés szempontból is hátrányos helyzetűek. A rend, a tisztaság nem az erősségük. Fontos 

a mellékhelyiségek alapos takarítása. Erre mindig nagy gondot fordítottak. Tanulóinknak a helyes 

WC használatot az év során többször el kellet magyarázni. A járványügyi helyzet még nagyobb 

felelősséget ró a takarítókra. A délutáni takarítást is meg kellett szervezni, hogy a fertőtlenítés 

folyamatos legyen.  

Feladat: a gondnoki és a karbantartói feladatok megoldása 

1.2 Digitális oktatás, járványügyi helyzet 

A digitális oktatás tapasztalatai: 

Első sorban a KRÉTA volt az a felület, melyet használni szerettünk volna, de sajnos kollégista 

tanulóink azt inkább iskolai célra használták, így mi maradtunk a zárt- Facebook csoportnál. A 

kapcsolatot Messengeren keresztül tartottuk napi szinten a tanulókkal. A zárt csoportot illetve a 

skypot inkább a foglalkozások tartására használtuk. A dokumentumok tárolására, közös munkafe-

lületet hoztunk létre a Google driven. 

A kollégium esetében foglalkozásokról beszélünk, a gyakorlat orientált foglalkozások esetében 

okozott nehézséget, mint pl.: filmklub, ECDL foglalkozás, sport. Ezen foglalkozásokat elméleti 

alapokra helyeztük, de nagyon hiányzott a tanári segítségnyújtás, tanácsadás. 

A kollégiumi alapprogramban meghatározott kötelező foglalkozások működtetése a tanulók tá-

mogatása céljából, a helyzethez igazodva, azok témáját, tartalmát, módszereit aktualizálva tör-

tént. A kollégium a nevelési folyamat során a tanulói tevékenységeket – annak céljától, jellegétől 

függően –csoportos és egyéni foglalkozások keretében szerveztük meg digitális formában, info-

kommunikációs eszközök használatával, online módon, melyhez az intézményvezetés pedagógiai 

irányítást, illetve támogatást biztosított. Elkészült egy módszertani ajánlás a kollégiumok részére 

a digitális munkarendre vonatkozóan: 

(http://www.babusj-koll.hu/sites/default/files/dokumentumok/Modszertani_ajanlas_koll.pdf). 

http://www.babusj-koll.hu/sites/default/files/dokumentumok/Modszertani_ajanlas_koll.pdf
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A kezdeti nehézségek ellenére sikerült a kollégiumban is alkalmazni a digitális munkarendet. A 

kollégiumi alapprogram által előírt kötelező foglalkozásokat megvalósítani. Ennek egyik bizonyí-

téka, hogy elkészült egy módszertani útmutató a kollégiumok részére. A tanulókkal való kapcso-

lattartás módjának kialakítása sem volt könnyű feladat a kollégiumi tanulók összetételét figye-

lembe véve. Pozitív tapasztalat, hogy a tanulókat sikerült „a kollégiumban tartani”, a tanév végé-

ig bekapcsolódtak, részt vettek a digitális foglalkozásokba.  

Jelenlegi helyzetben a Kárpátaljai tanulóink nem költöztek be a kollégiumba. Részükre az iskola 

egyedi, egyéni tanrendet alakított ki, melyet a kollégium is alkalmaz. Megnehezíti mind a tanu-

lók, mind a kollégák helyzetét. Két tanulók van. akik a hétvégét a kollégiumban töltik, mivel nem 

tudnak hazautazni a kialakult helyzet miatt, három tanuló a hétvégét rokonoknál tölti, így 15 ta-

nulónál alkalmazzuk az egyéni tanrendet. 

Járványügyi helyzet: 

Elkészült a kollégiumi intézkedési terv a járványügyi helyzetre vonatkozóan, melyet folyamato-

san frissítünk. A kiadott protokoll szerint szervezzük a takarítást.  

1.3 Célok és feladatok 

Az elkövetkezendő években nagy változás előtt áll kollégiumunk. A tanulói létszám folyamatos 

csökkenése miatt létszámunkat erősíteni, stabilizálni kell. Az Arany János Kollégiumi- Szakkö-

zépiskolai Programba ebben az évben iskoláztunk be utoljára 9. évfolyamra tanulókat. Előre ve-

títve az elkövetkezendő éveket kb három év múlva érezhető majd a Kollégium Program pozitív 

hatása a kollégiumunkra vonatkozóan a létszám tekintetében, hiszen a kollégiumi program öt 

éves. 

Feladatok: 

 Munkaköri feladatok meghatározása minden tanév szeptember 15- ig. 

 Feladatokhoz felelősök meghatározása a rendezvénytervben. 

 Előrelátható, kiszámítható feladat meghatározás- minden rendezvény esetén elkészül a 

forgatókönyv, mely tartalmazza, és előre meghatározza a feladatokat, határidővel. 

 Nevelőtestületi értekezletek időpontjának meghatározása, hónap elején a feladatok behatá-

rolása: minden hétfőn 12. 00 órától megbeszélés. 

 A feladatok végrehajtása során ellenőrzés, visszajelzés- a megbeszélések alkalmával meg-

történik a visszajelzés. 

 Mérésügyi csoport munkatervének kidolgozása, a mérések ütemezése. 

 A mérés – értékelés elvégzése, hasznosíthatósága. 

 Az eredmények beépítése az egyéni fejlesztési tervbe. 

 A mérés- értékelés év végi értékelése. 

 Nevelői megbeszélések heti rendszerességgel, probléma esetén rendkívüli jelleggel. 

 Értekezletek év elején, félévkor és év végén. 

 Alkalmazotti tájékoztató. 

 Minden hétfőn vezetői megbeszélés. 

 Közös drive használat, információs tábla. 
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1.4 Arany János Kollégiumi- Szakközépiskolai Program 

Kollégistáink közel 67 %-a vesz részt a programban. A program által nyújtotta lehetőségeket 

kihasználva szakmával, plusz kvalifikációkkal és olyan szemlélettel bocsátjuk őket útjukra, 

amely biztosítja számukra az életben való helytállás lehetőségét. 

Célunk:  

 a lemorzsolódás csökkentése 

 piacképes szakmához jutás 

 a tanulmányi eredmények javítása 

 felkészítő foglalkozásokról való hiányzások csökkentése, különösen az iskolai foglalkozások 

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 

 lemorzsolódás vizsgálata 

 az eljárásrendek felülvizsgálata 

 a monitorig vizsgálat megállapításainak beépítése a következő évi feladattervezőbe 

A program kifutó rendszerben működik az intézményben. 

1.5 Arany János Kollégiumi Program 

Nagy megtiszteltetés volt számunkra, hogy a 2021/2022-es tanévtől kezdődően a Vásárosnamé-

nyi II. Rákóczi Ferenc Gimnáziummal közösen indíthatjuk az AJKP- t. 

A program célja, hogy a középiskolai kollégiumok által alkalmazható eszközrendszer támogatá-

sával segítse a hátrányos helyzetű diákok tanulmányi eredményességét. A tanulók érettségi bizo-

nyítványt szerezzenek nappali tagozatos középiskolai osztályokban, továbbá esélyt kapjanak a 

felsőfokú tanulmányok megkezdésére. 

A kollégiumi tagság fenntartása a középiskolai tanulmányok teljes időtartamára kötelező. 

Az 5 éves program egy előkészítő évvel indul, ami segítséget ad ahhoz, hogy a hátrányos hely-

zetből adódó hiányokat a diákok pótolják. Ezt követően a tanulóknak lehetőségük van arra, hogy 

tehetségüknek és érdeklődésüknek megfelelően az előkészítő évet megszervező vagy az általuk 

választott középiskolában folytassák tanulmányaikat. 

Feladat: 

 a feladattervező és az AJKP kerettantervének a NAT- hoz igazítása 

 a program beindítása 

 közös gondolkodás a gimnáziummal 

 a toborzás megszervezése 

 feladattervező és a költségvetés elkészítése 
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1.6 Bázisintézményi feladatok:  

Ebben az évben újra pályáztunk az „Oktatási Hivatal Bázisintézménye” cím elnyerésére. A pá-

lyázat elbírálása március hónapban megtörtént, a POK és a Bíráló Bizottság javaslatai alapján az 

Oktatási Hivatal érdemesnek ítélte intézményünket az „Oktatási Hivatal Bázisintézménye” cím 

további viselésére. Kollégiumunk 2023. június 15-ig jogosult a cím használatára. 

Elkészült az éves munkaterv, melyben részt vállaltunk az őszi pedagógiai heteken. illetve a tava-

szi alkalmával kisérő programjaink valósulnak meg. Az Őszi Pedagógiai Szakmai Napok a jár-

ványügyi helyzetre tekintettel ezúttal online munkaformában kerülnek megtartásra. A műhelyfog-

lalkozáson, szakmai konzultáción, Skype internetes telekommunikációs alkalmazáson, a jelentke-

ző kollégák megismerkedhetnek két jó gyakorlatunkkal: „A tanulók lemorzsolódásának a csök-

kentése illetve megelőzése érdekében végzett tevékenységek a kollégiumban” és „Kapcsolati háló 

kialakítása és működtetése a halmozottan hátrányos tanulók problémáinak megoldása érdeké-

ben”. A Tavaszi Pedagógiai Szakmai Napok alkalmával tervezett kísérő programjainkat, a Ba-

bus-kupa sportrendezvényünket és a Művészeti Fesztivál kulturális rendezvényünket, a járvány-

ügyi helyzetnek megfelelően fogjuk megszervezni. 

1.7 Tárgyi feltételek, lakhatási feltételek 

1.7.1 Megoldásra váró feladatok: 

 a fűtés, világítás korszerűsítése a régi építésű szinteken, energiatakarékos világítótes-

tek felszerelése a szobákban, folyosókon; 

 a további szinteken a szobák felújítása,(Ny. II); 

 az épület festése, ez tulajdonképpen minden évben feladat, melyet folyamatosan vég-

zünk 

 az épület körüli csatornavíz elvezetése, balesetveszély elhárítása; 

 plédek cseréje, 

 a székek és az ágyak kárpitjának cseréje,  

 ágynemű illetve ágynemű húzat vásárlása,  

 ágyak cseréje, 

 a teakonyhák felszereléseinek pótlása 

 a kiszolgáló helyiségek felújítása 

 számítástechnikai eszközök korszerűsítése 

 a fűtési rendszer korszerűsítése 

A kollégium és az iskola közötti parkban már a bokrok és a fák túl nőttek, a felújítást követően 

teljesen használhatatlanná vált, a filagória tönkre ment, elkorhadt. Szükséges lenne ennek a 

parknak a rendezése, szabadidős játékok padok elhelyezése, illetve egy olyan tér kialakítása, 

ahol a szabadidős rendezvényeiket lebonyolíthatjuk. 

A „házi karbantartás” megfelelő hatásfokkal működik a kollégiumban, de lehetőséghez mérten 

fejleszteni kell az intézményben a szerszámkészletet, anyagellátást. Tanulóink nem óvják a kör-

nyezetet, erre a következő években nagy gondot kell fordítani. Fontos, hogy időben jelezzük a 

problémát, a tanulók már nem veszik a fáradságot, hogy jelezzék, ez a pedagógusok és a takarítók 

feladata.  
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Kollégiumunk belső világa és hangulata, a kialakított körülmények megközelítik, sőt egyes tanu-

lók esetében jóval meghaladják a tanulók családi otthonáét. 

1.8 Továbbképzések, diplomák 

Tantestületei tervezett továbbképzések: 

1. ETIPE- II 60 órás akkreditált továbbképzés- Kulcsár Judit 

2. Számítástechnikai képzés kezdő és haladó szinten: Albirt Andrea, Koncz Sándor Pál, Kondor 

Margó 

1.9 Önértékelés, tanfelügyelet, minősítés 

1.9.1 Ellenőrzések, feladatok a 2020/2021- es tanévben  

2020/2021. évi pedagógus minősítés 

- Koncz Sándor Pál 
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2 RENDEZVÉNYTERV 

 

Időpont Program Szervező, felelős 

Augusztus 31. Alakuló értekezlet Intézményvezető 

Augusztus 31. Beköltözés, szülői értekezlet 
Intézményvezető,  

csoportvezetők 

Szeptember 1. Tanévnyitó értekezlet Intézményvezető 

Szeptember 

Jelentkezés a kollégiumban 

szervezett szakkörökre, sport-

körökre 

szakkörvezetők 

Szeptember Szakkörök, diákkörök 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 

Intézményvezető,  

csoportvezetők 

Február, június Nevelési értekezlet Intézményvezető 
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3 A TANÉVRENDJE 

 

A tanév 2020. szeptember 1-én, hétfőn kezdődik, az utolsó tanítási nap pedig 2021. júni-

us 15-én, kedden lesz. A tanítási napok száma 179, a szakgimnáziumokban 177, a gim-

náziumokban és a szakiskolákban 178. 

A tanítási év első féléve 2021. január 22-ig tart, az iskolák 2021. január 29-ig értesítik a 

diákokat és a szülőket az első félévben elért eredményekről. 

 

Tanítási szünetek 

Az őszi szünet előtti utolsó tanítási nap 2020. október 22. (csütörtök), a szünet utáni első 

tanítási nap 2020. november 1. (hétfő). 

A téli szünet előtti utolsó tanítási nap 2020. december 18. (péntek), a szünet utáni első 

tanítási nap 2021. január 4. (hétfő). 

A tavaszi szünet előtti utolsó tanítási nap 2021. március 31. (szerda), a szünet utáni első 

tanítási nap 2021. április 7. (szerda). 
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Dátum/időpont Esemény Felelős 

AUGUSZTUS 

Augusztus 15. Első és felső éves tanulók kiértesítése a beköltözésről 

Kulcsár Judit 

Albirt Andrea 

Balázsné Kulcsár Zsuzsa 

Augusztus 28. Tanévnyitó intézményvezetői értekezlet (Kisvárda) Kulcsár Judit 

Augusztus 31. 
Alakuló értekezlet 

Nevelői munkarend elkészítése 

Kulcsár Judit 

Albirt Andrea 

Augusztus 31. 
Beköltözés 

Szülői tájékoztatás 

Kulcsár Judit 

Albirt Andrea 

csoportvezető nevelők 

Augusztus 31. AJKSZP egyéni tanulói szerződés megkötése csoportvezető nevelők 

Augusztus 31. 
Program értékelése – visszajelzés a szülőknek- szülői 

tájékoztatás 
csoportvezető nevelők 

SZEPTEMBER 

Szeptember 1. Első tanítási nap  

Szeptember 1. Tanévnyitó értekezlet 
Kulcsár Judit 

Albirt Andrea 

Szeptember 1-től 
Szabadidős, kötelezően választandó és szabadon választ-

ható, meghatározott időrendű foglalkozások indítása. 
Halászné Nagy Katalin 

Szeptember 1 től 
AJKSZP foglalkozások beindítása a tanulók heti rendje 

alapján 
Albirt Andrea 

Szeptember 2. Színházlátogatás Rákóczi Péterné 

Szeptember 3. Baleset- és tűzvédelmi oktatás a tanulók részére Koncz Sándor 

Szeptember 7- ig 
AJKSZP tanulók egyéni fejlesztési terv eljárásrendjének 

felülvizsgálata 
Halászné Nagy Katalin 

Szeptember 7- ig Éves mérési terv készítése, mérőeszközök kiválasztása Havasi Beáta 

Szeptember 7- ig 
Intézményi rendezvényterv elkészítése AJKSZP szem-

ponttal 
Albirt Andrea 

Szeptember 7- ig DT rendezvényterv elkészítése AJKSZP szemponttal Kondor Margit 

Szeptember 7- ig Szabályzatok, munkaköri leírások felülvizsgálata Kulcsár Judit 

Szeptember 7- ig 

Tanév eleji adminisztrációs feladatok (törzskönyv, nap-

lók, visszautazási rend, szobabeosztások véglegesítése, 

ideiglenes lakcímbejelentés, kollégiumi füzetek kitölté-

se) 

csoportvezető nevelők 

Szeptember 7 - ig Szervezési feladatok (konyhai ügyelet, takarítási rend) csoportvezető nevelők 

Szeptember 7- ig 
Csoportfoglalkozások, diákkörök, AJKSZP foglalkozá-

sok tematikáinak kidolgozása 
Albirt Andrea 

Szeptember 7- ig AJKSZP munkacsoport munkatervének elkészítése Halászné NagyKatalin 

Szeptember 9. Bázisintézményi értekezlet (Nyíregyháza) 
Kulcsár Judit 

Albirt Andrea 

Szeptember 21-24. Projekthét- a programhétvégékhez kapcsolódóan csoportvezető nevelők 
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Szeptember 25-27. AJKSZP programhétvége csoportvezető nevelők 

Szeptember 30- ig 
Gyakorlati helyek látogatása ütemtervének elkészítése 

(10. évfolyam) 

Halászné Nagy Katalin 

Havasi Beáta 

Szeptember 30- ig Kapcsolati háló felülvizsgálata Halászné Nagy Katalin 

Szeptember 30- ig 
AJKSZP tanulók heti rendjének kialakítása (felsőbb 

évesek) 
csoportvezető nevelők 

Szeptember 30- ig 
Tanulók egyéni fejlesztési tervének kialakítása, felül-

vizsgálata (felsőbb évfolyamok) 
csoportvezető nevelők 

Szeptember 30- ig 
Az egyéni fejlesztési terv megbeszélése a tanulóval (10 – 

11. évfolyam) 
csoportvezető nevelők 

Szeptember 30 -ig 
AJKSZP szociális bizottságának bővítése, szabályzatá-

nak felülvizsgálata 
Albirt Andrea 

OKTÓBER 

Október 8. 
Jó gyakorlatok bemutatása, szakmai műhelymunka (bá-

zisintézményi program keretében) 
Albirt Andrea 

Október 8. ISMERKEDÉSI EST Kondor Margit 

Október 13. 
Látogatás Lónyára Babus Jolán kollégiumunk névadójá-

nak sírjához. (9. évf.) 
Koncz Sándor 

Október 15. BABUS EMLÉKNAP Kondor Margit 

Október 20. DT küldöttközgyűlés Kondor Margit 

Október. 21. Október 23-ára emlékezünk (faliújság, koliújság) 
Rákóczi Péterné 

Kondor Margit 

Október 22- ig 
AJKSZP tanulók egyéni fejlesztési tervének kialakítása 

(9. évfolyam) 

Havasi Beáta 

Koncz Sándor 

Október 22- ig 
Az egyéni fejlesztési terv megbeszélése a tanulóval (9. 

évfolyam). 

Havasi Beáta 

Koncz Sándor 

Október 22- ig AJKSZP tanulók heti rendjének kialakítása (9. évfolyam) 
Havasi Beáta 

Koncz Sándor 

Október. 22- ig 
Családlátogatás ütemtervének elkészítése az AJKSZP 

első évfolyamos tanulókra vonatkozóan 
Halászné Nagy Katalin 

Október Gyakorlati hely látogatása (10. évfolyam) 
Halászné Nagy Katalin 

Havasi Beáta 

Október IQ mérés (pszichológus) Havasi Beáta 

Október 
Kapcsolatfelvétel az általános iskolákkal – megkeresés 

levélben vagy személyesen 
Havasi Beáta 

Október 
Kollégiumot és iskolát bemutató tájékoztató eljuttatása 

az általános iskolákhoz 
Havasi Beáta 

Október 
A program beiskolázást célzó, fókuszált hirdetése a kü-

lönböző médiákban 
Havasi Beáta 

Október 
Általános iskolák megkeresése 7. és 8. évfolyamos HH 

és HHH tanulók feltérképezése érdekében 
Havasi Beáta 

Október 28 – tól  

november 1 - ig 

ŐSZI SZÜNET 

Utolsó tanítási nap: október 22. (csütörtök) 

Első tanítási nap: november 2. (hétfő) 

 

NOVEMBER 

November 9 - 19. 
Kooperációra épülő tanári fejlesztő műhelyek az iskola 

szervezésében a tanulók értékelésének céljából 

Halászné Nagy Katalin 

csoportvezető nevelők 
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November 26. A tanulmányi munka negyedévi értékelése Albirt Andrea 

November 30- ig 
Az AJKSZP fejlesztési stratégia felülvizsgálata, fejlesztő 

csoport létrehozása és működtetése 

Kulcsár Judit 

Halászné Nagy Katain 

November 30- ig 

Családlátogatás az AJKSZP első évfolyamos tanulóknál, 

családlátogatás alkalmával strukturált interjú (a szociális 

helyzet felmérését célozza) a meglévő szempont rendszer 

alapján. Látogatásokról feljegyzés készítése. 

Havasi Beáta 

Koncz Sándor 

November Nyílt nap a szakiskolában a kollégium részvételével Kulcsár Judit 

November 
Kapcsolatfelvétel az általános iskolákkal – megkeresés 

levélben vagy személyesen 
Havasi Beáta 

November 
Kollégiumot és iskolát bemutató tájékoztató eljuttatása 

az általános iskolákhoz 
Havasi Beáta 

November 
A program beiskolázást célzó, fókuszált hirdetése a kü-

lönböző médiákban 
Havasi Beáta 

November IQ mérés (pszichológus) Havasi Beáta 

November 
Általános iskolák megkeresése 7. és 8. évfolyamos HH 

és HHH tanulók feltérképezése érdekében 
Havasi Beáta 

DECEMBER 

December 3. DT- MIKULÁS Kondor Margit 

December 16. KARÁCSONY EST 
Havasi Beáta 

Koncz Sándor 

December Kapcsolatfelvétel az általános iskolákkal – megkeresés 

levélben vagy személyesen 
Havasi Beáta 

December Kollégiumot és iskolát bemutató tájékoztató eljuttatása 

az általános iskolákhoz 
Havasi Beáta 

December A program beiskolázást célzó, fókuszált hirdetése a kü-

lönböző médiákban 
Havasi Beáta 

December IQ mérés (pszichológus) Havasi Beáta 

December 
Általános iskolák megkeresése 7. és 8. évfolyamos HH 

és HHH tanulók feltérképezése érdekében 
Havasi Beáta 

December Színházlátogatás Rákóczi Péterné 

December 19 – től 

január 3 - ig 

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 18 – 21. Értékelő - minősítő csoportfoglalkozások Albirt Andrea 

Január 20 – február 10. Felvételi elbeszélgetés AJKP- s munkacsoport 

Január 29- ig 

Statisztikai adatlapok kitöltése, kollégiumi összesítés 

Tanulmányi munka félévi értékelése, kollégiumi összesí-

tése 

Kollégiumi jelentkezési lapok és nyomtatványok előké-

szítése 

Albirt Andrea 

Január 29- ig 
A tanulók szöveges értékelése iskolai és kollégiumi 

munkáról 
csoportvezető nevelők 
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Január 29- ig Kiváló kollégista pályázatok beadásának határideje Albirt Andrea 

Január 29- ig 
AJKSZP tanulók egyéni fejlesztési tervének felülvizsgá-

lata 
csoportvezető nevelők 

Január 29- ig DT választás előkészítése Kondor Margit 

Január IQ mérés (pszichológus) Havasi Beáta 

Január Közösségformáló tevékenység (sítábor) Kulcsár Judit 

Január Iskolai életre való felkészítő hét 
Kulcsár Judit 

Havasi Beáta 

FEBRUÁR 

Február 1. Kiváló kollégista pályázatok elbírálása Kulcsár Judit 

Február 2. DT választás Kondor Margit 

Február 4. Döntés a tanulók felvételéről munkacsoport 

Február 4. Kollégiumi közgyűlés 
Kondor Margit 

Kulcsár Judit 

Február 8. Félévi nevelőtestületi értekezlet 
Kulcsár Judit 

Albirt Andrea 

Február 8. AJKSZP szociális bizottságának ülése Albirt Andrea 

Február 10-ig AJKP-s tanulók kiértesítése 
programfelelős 

iskolatitkár 

Február 11. Baráti futballmérkőzés Koncz Sándor 

Február 11. 
AJKSZP szülői értekezlet (szakközépiskola és kollégi-

um) 
csoportvezető nevelők 

Február 15 - 16. ECDL vizsga (10-11. évfolyam) Kulcsár Judit 

Február 19. ASZTALITENISZ VERSENY (Nyírszőlős) Koncz Sándor 

Február 18. FARSANG 
Kondor Margit 

Albirt Andrea 

Február 22. VI. SZÉCHENYI KUPA (Hajdúböszörmény) Koncz Sándor 

MÁRCIUS 

Március 5. BABUS-KUPA Koncz Sándor 

Március 8. NŐNAP Koncz Sándor 

Március 11. Március 15- re emlékezünk (faliújság, koliújság) 
Kondor Margit 

Rákóczi Péterné 

Március 23. 

Kooperációra épülő tanári fejlesztő műhelyek az iskola 

szervezésében a tanulók értékelésének céljából (11. évfo-

lyam) 

Rákóczi Péterné 

Halászné Nagy Katalin 

Március 20 – 22. 
IX. AJKP ÉS AJKSZP ORSZÁGOS ERŐ- ÉS ÁLLÓKÉ-

PESSÉG VERSENY (Baktalórántháza) 
Koncz Sándor 

Március 31- ig 
Felmérés a visszajelzési rendszerről a tanulók és a szü-

lők körében 
Havasi Beáta 



 

 

 

18 

 

Március Színházlátogatás Rákóczi Péterné 

Március Munkakonferencia programjának elkészítése Kulcsár Judit 

ÁPRILIS 

Április 1 – től 

április 6 - ig 

TAVASZI SZÜNET 

Utolsó tanítási nap: március 31. (szerda) 

Első tanítási nap: április 7. (szerda) 

 

Április 9. Játékos sportvetélkedő (szobabajnokság zárása) 
Koncz Sándor 

Kondor Margit 

Április 7 - 8. 

Kooperációra épülő tanári fejlesztő műhelyek az iskola 

szervezésében a tanulók értékelésének céljából (9 - 10. 

évfolyam) 

Halászné Nagy Katalin 

csoportvezető nevelők 

Április 12 – 13. ECDL vizsga Kulcsár Judit 

Április 16-18. X. AJKSZP MŰVÉSZETI FESZTIVÁL 
Halászné Nagy Katalin 

Rákóczi Péterné 

Április 22 - ig A tanulmányi munka értékelése Albirt Andrea 

Április 22- ig 
Kollégiumi jelentkezési lapok átadása a felsőbb éves 

tanulók részére 
Albirt Andrea 

Április 28. BALLAGÁS 
Halászné Nagy Katalin 

Rákóczi Péterné 

Április 29 - ig 
A tanulók szöveges értékelése iskolai és kollégiumi 

munkáról (11. évfolyam) 
Rákóczi Péterné 

Április 29- ig 
A visszajelzési rendszerről történő felmérés értékelése, 

szükség esetén intézkedési terv készítése 
Havasi Beáta 

Április Kandó – kupa (Záhony) Koncz Sándor 

Április Projekthét- a programhétvégékhez kapcsolódóan csoportvezető nevelők 

Április AJKSZP programhétvége csoportvezető nevelők 

Április Munkakonferencia a régió kollégiumai számára Kulcsár Judit 

MÁJUS 

Május 6. Játékos sportvetélkedő 
Kondor Margit 

Koncz Sándor 

Május 3- ig 
A felsőbb éves tanulók jelentkezési lapjának beadási 

határideje. 
csoportvezető nevelők 

Május 13– ig 
Csoportvezető javaslatok elkészítése a kollégiumi tagság 

meghosszabbításához 
csoportvezető nevelők 

Május XII. KOLIMPIA (Kiskunfélegyháza) Koncz Sándor 

Május 21. 
Az első éves tanulók jelentkezési lapjának beadási határ-

ideje 
Albirt Andrea 

Május 27 
Döntés a tanulók kollégiumi tagságának meghosszabbí-

tásáról 

Kulcsár Judit 

Albirt Andrea 

Május 27. Döntés az első éves tanulók kollégiumi felvételéről 
Kulcsár Judit 

Albirt Andrea 

Május 25 – 31. A tanévvégi minősítő csoportfoglalkozások csoportvezető nevelők 

Május 31- ig A tanulók kiértesítése a felvételről illetve elutasításáról 
Kulcsár Judit 

Albirt Andrea 
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Május 31 - ig Szociometriai mérés (9. évfolyam) Havasi Beáta 

Május 31 - ig AJKSZP végzett tanulók nyomon követése csoportvezető nevelők 

JÚNIUS 

Június 1. PEDAGÓGUS NAP Rákóczi Péterné 

Június 10- ig Kiváló kollégista pályázatok benyújtásnak határideje csoportvezető nevelők 

Június 15- ig A tanulmányi munka értékelése Albirt Andrea 

Június 15- ig Egyéni fejlesztési terv értékelése (9-10. évfolyam) csoportvezető nevelők 

Június 15 - ig 
AJKSZP tanulók karriertervének elkészítése (9. évfo-

lyam) 

Havasi Beáta 

Koncz Sándor 

Június 15- ig 
AJKSZP tanulók karriertervének értékelése és korrekciója 

(10. évfolyam) 
Halászné Nagy Katalin 

Június 15- ig 
A tanulók szöveges értékelése iskolai és kollégiumi 

munkáról 
csoportvezető nevelők 

Június 15. (kedd) Utolsó tanítási nap. Hazautazás, kiköltözés csoportvezető nevelők 

Június 15. AJKSZP szociális bizottságának ülése Albirt Andrea 

Június 15. Kiváló kollégista pályázatok elfogadásának határideje Kulcsár Judit 

Június 17. Kollégiumi beiratkozás Albirt Andrea 

Június 21. Tanévzáró nevelőtestületi értekezlet 
Kulcsár Judit 

Albirt Andrea 

Június 
AJKSZP tanulók karriertervének értékelése (11. évfo-

lyam) 
Rákóczi Péterné 

Június - szeptember AJKSZP beszámoló 
Albirt Andrea 

Halászné Nagy Katalin 

AUGUSZTUS 

Augusztus 
AJKP-AJKSZP évenkénti megújító együttműködő nyi-

latkozatának elkészítése az iskolákkal 
Kulcsár Judit 

Augusztus Nyári tábor Havasi Beáta 

 

 

 

 

 

 
Vásárosnamény, 2020. szeptember 7. Albirt Andrea 

 intézményvezető - helyettes 
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A 2020/2021-ES TANÉV 

MUNKATERVEI 
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CSOPORTVEZETŐK MUNKAKÖZÖSSÉGÉNEK  

MUNKATERVE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Vásárosnamény, 2020. szeptember 7. Koncz Sándor Pál 

 munkaközösség-vezető 
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A 2020/2021-es tanévben is a munkaközösségi megbeszélések rendje beépül a tantestületi 

értekezletek rendjébe, mivel a munkaközösségnek valamennyi pedagógus tagja. Ez jelenleg 

hét nevelőből átt. A tantestület összetételében személyi változások nem történtek az elmúlt 

tanévhez képest. A tanévet hat tanulócsoporttal indítottuk, összesen 105 fővel. 

 

FELADATOK: 

 Az intézményben folyó nevelőmunka szakmai színvonalának emelése, a módszertani kul-

túra folyamatos fejlesztése, továbbképzéseken való részvétel. 

 A csoportfoglalkozások éves terveinek elkészítése, azok összehangolása a kollégiumi 

alapprogrammal. 

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

nek fejlesztése. 

 A tanulók egészséges életmódra nevelése, a sportkörökbe való aktívabb bekapcsolódás 

szorgalmazása, küzdelem a káros szenvedélyek (dohányzás, alkoholfogyasztás) ellen. 

 A nevelő- oktató munka hatékonyságának érdekében szoros kapcsolattartás a szülőkkel 

(szülői értekezlet, fogadó nap) és az iskolával (osztályfőnökök, mentorok, szaktanárok). 

 A tanulók iskolai előmenetelének és kollégiumon kívüli tevékenységeinek segítése és fi-

gyelemmel kísérése. 

 Felzárkóztatás, korrepetálás biztosítása, szervezése. 

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

 A csoporttal kapcsolatos ügyviteli feladatok folyamatos elvégzése (csoportnapló, törzs-

könyv, foglalkozási naplók, egyéni feljegyzések). 

 Ellenőrző feladatok (értékelő-minősítő csoportfoglalkozások látogatása, naplóvezetés el-

lenőrzése). 

 

 

ÜTEMTERV 

 

 

SZEPTEMBER  

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

 A csoportprofilok és a csoportok nevelői munkatervének elkészítése a Pedagógiai Prog-

ram és a kollégium Éves Munkaterve alapján; 

 Az elkészült csoportprofilok és tematikus tervek elemzése, értékelése személyes beszélge-

tés keretében a csoportvezetőkkel; 

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

 

 

OKTÓBER 

 Az egészségfejlesztési célok megvalósulása a csoportfoglalkozásokon a Pedagógiai Prog-

ramban és az alapprogramban megjelölt témák feldolgozásával; 

 Az egyéni fejlesztési tervek elkészítése (AJKSZP csoportokban); 

 A rendezvénytervek lebontása csoportszinten; 

 A kollégiumi rendezvények előkészítése és értékelése (ismerkedési est); 

 Beszámoló az elkészült csoportprofilokról és nevelési tervekről; 
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NOVEMBER 

 Csoportnaplók ellenőrzése, tanulmányi munka negyedéves értékelése; 

 Fogadó nap, 

 Csoportfoglalkozások látogatása, reflektálás az óralátogatásokhoz. 

 

 

DECEMBER  

 Csoportnaplók ellenőrzése, tanulmányi munka negyedéves értékelése; 

 A kollégiumi rendezvények előkészítése és értékelése (Mikulás, karácsony). 

 

 

JANUÁR 

 Értékelő – minősítő csoportfoglalkozások látogatása; 

 A tanulók minősítésének rögzítése a kimenőfüzetbe; 

 Az első félév rendezvényeinek, programjainak értékelése; 

 Az egyéni fejlesztési tervek felülvizsgálata csoportonként (AJKSZP-s csoportok). 

 Minősítő csoportfoglalkozások látogatása, reflektálás az óralátogatásokhoz. 

 

 

FEBRUÁR 

 A minősítő csoportfoglalkozások látogatásának tapasztalatai, 

 Beszámoló a munkaközösség első féléves munkájáról, a nevelői munka tapasztalatairól, 

javaslatok a második félév nevelői munkájához; 

 Szülői értekezlet. 

 

 

MÁRCIUS  

 Csoportnaplók ellenőrzése; 

 Tanulmányi munka második negyedéves értékelése, ezzel kapcsolatos tapasztalatok, ész-

revételek; 

 

 

ÁPRILIS 

 Csoportnaplók ellenőrzése; 

 Csoportfoglalkozások látogatása, reflektálás az óralátogatásokhoz; 

 Fogadó nap. 

 

 

MÁJUS 

 A kollégiumi rendezvények előkészítése és értékelése (ballagás); 

 Minősítő csoportfoglalkozások látogatása, reflektálás az óralátogatásokhoz. 

 

 

JÚNIUS 

 A tanulók kimenőfüzetében rögzített minősítésének ellenőrzése; 

 A csoportvezetők éves munkájának értékelése, dokumentumok lezárása; 

 Beszámoló a munkaközösség második féléves munkájáról. 



 

 

 

24 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIÁKKÖRI MUNKAKÖZÖSSÉG 

MUNKATERVE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Vásárosnamény, 2020. szeptember 7. Halászné Nagy Katalin 

  munkaközösség - vezető
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Cél 
 Az egészségfejlesztés intézményünk szervezeti kultúrájának egyik meghatározó eleme, 

ezért a diákkörök (egészségnevelés diákkör, sport) munkájában nagy hangsúlyt fektetünk 

az egészségfejlesztésre, egészségnevelésre. 

 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 alap-

ján, 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 ellenőrzé-

se. 

 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 foglalkozá-

sok. 

 Tervezés, a célok konkrét meghatározása. 

 

Kötelező diákkörök  
 segítenek a képességek, készségek fejlesztésében, kibontakoztatásában, biztosítva a tehet-

séges tanulóknak a szerepléshez, alkotáshoz való lehetőséget: 

egészségnevelés 

filmklub 

szabadidősport fiú 

fitnesz 

diákújság 

önkiszolgáló 

 

Szabadon választható foglalkozások 
 a szabadidő tartalmas és kulturált eltöltését szolgáló foglalkozások, szakkörök 

úszás 

énekkar 

tánc 

sakk-asztalitenisz 

íjászat 

diákszínjátszó 

 

A munkaközösségi foglalkozások rendje 
A munkaközösségi foglalkozások rendje beépül a tantestületi értekezletek rendjébe, mely 

minden hétfőn 12.00-kor kezdődik. A munkaközösség tagjai a tantestület tagjai egyben, akik a 

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

tok mindig megbeszélésre kerülnek. 
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SZEPTEMBER 

Év eleji feladatok: 

 Diákköri munkatervek elkészítése határidőre 

 Diákköri napló, egyéb dokumentumok megnyitása 

 A tanulók diákköri igényeinek felmérése, illetve a megfelelő diákkörbe irányítása 

 A diákszínjátszó előkészületei a Babus napra és az ismerkedési estre 

 

 

OKTÓBER 

 Megemlékezés a névadóról a DT által szervezett ünnepségen 

 Egyeztetés a csoportvezetőkkel 

 Diákköri foglalkozás ellenőrzése 

 

 

NOVEMBER 

 Felkészülés a Mikulás Kupára 

 Diákköri naplók ellenőrzése 

 

 

DECEMBER 

 A diákszínjátszó kör és az énekkar felkészülése a Karácsonyi ünnepségre 

 Karácsonyi ünnepség (terítési, felszolgálási feladatok-önkiszolgáló diákkör) 

 Részvétel a Mikulás Kupán 

 A diákújság ünnepi számának előkészítése 

 

 

JANUÁR 

 Diákköri foglalkozás ellenőrzése 

 A tanulók diákköri tevékenységének minősítése, rögzítése a kimenőfüzetbe 

 ECDL vizsga 

 

 

FEBRUÁR 

 A Farsang lebonyolításának megbeszélése a tánc diákkör közreműködésével 

 Felkészülés a Babus kupára 

 Diákköri foglalkozás ellenőrzése 

 

 

MÁRCIUS 

 Felkészülés a Művészeti Fesztiválra /tánc, színjátszó kör/ 

 Felkészülés a Kandó Kupára 

 Felkészülés az Országos Erő-Állóképesség versenyre 

 Babus Kupa 

 Diákköri foglalkozás ellenőrzése 

 

 

 



 

 

 

27 

 

 

ÁPRILIS 

 A diákújság ünnepi számának megbeszélése, ballagók névsorának pontosítása 

 Felkészülés a ballagási ünnepségre (diákszínjátszó kör, énekkar) 

 Felkészülés a Kolimpiára 

 Ballagási ünnepség (terítési, felszolgálási feladatok-önkiszolgáló diákkör) 

 Diákköri foglalkozások ellenőrzése 

 Háromnegyed éves értékelés 

 Részvétel a Kandó Kupán 

 Részvétel az Országos Erő-állóképesség versenyen 

 Művészeti Fesztivál 

 

 

MÁJUS 

 Részvétel A KOLIMPIÁ-n 

 Diákköri foglalkozás ellenőrzése 

 

 

JÚNIUS 

 A diákkörök értékelése, a tanulók diákköri tevékenységének minősítése 

 Diákköri naplók lezárása. 

 

 

Az idei tanévben a jelenlegi helyzet miatt, a COVID19 járvány miatt, a különböző sportverse-

nyek megtartása még kétséges, ugyanez vonatkozik a Művészeti Fesztiválra is. Hagyományos 

rendezvényeink megtartása is módosul. A diákköri foglalkozások beindítása megtörtént kis-

csoportokban, az egészségügyi előírások betartása mellett. 

 



 

 

 

28 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A KOLLÉGIUMI DIÁKÖNKORMÁNYZAT 

MUNKATERVE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vásárosnamény, 2020. szeptember 7. Kondor Margit 

  DT segítő tanár 
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Cél 
 A diákok egyéni és közös érdekeinek képviselete és védelme a törvényes keretek között. 

 A kollégiumi közösségi élet szervezése, a mindennapi élethez, tanulási, kulturális, sport 

és egyéb igényeihez kapcsolódó kéréseinek, kérdéseinek, véleményeinek összegyűjtése, 

ezek alapján intézkedések, ill. szervezőmunka kezdeményezése. 

 Az egészséges életmód, életvitel népszerűsítése érdekében sport és egyéb programok 

szervezése. 

 A kollégiumban színesebb, változatosabb diákélet kialakítása, a diákok érdeklődésének 

felkeltése a közösségi tevékenységek, programok, rendezvények iránt. 

 

Feladat 
 Az intézmény vezetésével összhangban ellátni a diákok érdekképviseletét, szervezni, le-

bonyolítani az általa tervezett programokat. 

 

A kollégium diákönkormányzatának tevékenységét a tanév során is a DT Szervezeti és Mű-

ködési Szabályzata alapján tervezzük és valósítjuk meg. A kollégium tagságának vélemény-

nyilvánításra a különböző fórumokon (közgyűlés, küldöttgyűlés) van lehetősége. A Diákön-

kormányzat ülései nyilvánosak, melyekre a témáktól függően meghívást kapnak a csoportok 

képviselői is. A megbeszélésekre hetente egy alkalommal kerül sor, az ott elhangzottakról a 

kollégiumi faliújságon tájékoztatjuk a diákokat. 

 

A Diákönkormányzat ebben a félévben is 5 fővel működik. 

 

Tisztségviselőink: Németh József elnök 

Berec Viktória  titkár 

   Torzsás Viktória rendezvényfelelős 

   Tompa Zoltán  sportfelelős 

   Ötvös Irén  érdekvédelmi és önkiszolgáló tevékenység 

 

A diákönkormányzat jelenlegi felállása az elmúlt tanév második félévétől működik, a DT –be 

új tagként a leköszönő végzős diák, Horváth Bianka titkár helyére Berec Viktória 10. évfo-

lyamos tanuló került. Az ugyancsak leköszönő Nagy Ákos sportfelelőst Tompa Zoltán váltot-

ta. Németh József szintén új tagként Nánási Szabolcs utódja lett mint DT elnök. A diákön-

kormányzat tisztségeiben is változás történt, Torzsás Viktória tanuló lett a rendezvényfelelős, 

helyette pedig Ötvös Irén tanuló az érdekvédelmi és önkiszolgáló tevékenység felelőse. 

 

A Diákönkormányzat jogkörei: döntési, véleményezési és egyetértési jogkör. 

 

A Diákönkormányzat döntési, véleményezési és egyetértési jogkörének gyakorlását elsősor-

ban a kollégiumi élet szervezésében, a szabadidős tevékenységek és hagyományos rendezvé-

nyek tervezésében és lebonyolításában gyakorolhatja. Kétévente sor kerül a kollégiumi házi-

rend felülvizsgálatára, amelyet a DT bevonásával végzünk el, a javaslatok, kiegészítések be-

kerülnek a házirendbe. A Diákönkormányzat véleményezi az intézményvezetői és az intéz-

ményvezető-helyettesi munkakörökre benyújtott pályázatokat. A fenti jogköröket gyakorol-

hatja a súlyos fegyelemsértések kapcsán is. 
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A diákönkormányzati tevékenység megtervezése során évről-évre számolnunk kell azzal a 

tényezővel, hogy a diákság nagy részét egyre nehezebb bevonni a közösségi rendezvényekbe, 

nehéz aktivizálni. Kevesen vannak, akik szívesen vállalnak közösségi tevékenységet vagy 

bármilyen megbízatást, feladatot a kollégiumban. Ebből adódik, hogy a DT munkája is első-

sorban a tervezett rendezvények szervezésében és lebonyolításában nyilvánul meg. 

 

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 szerve-

zése 

 Hagyományos rendezvényeink ápolása 

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

nap megszervezése 

 

A diákönkormányzat szervezeti élete 
 hetente DT ülés 

 évente 1 alkalommal küldött gyűlés 

 évente 1 alkalommal közgyűlés 

 

A 2019/2020- as tanévben is célul tűzzük ki a diákönkormányzat és a csoportok együttműkö-

dését a kollégium rendjének megtartásában, a házirend betartásában. Ennek érdekében az 

egyes napokon a hosszú ügyeletes nevelő munkáját csoportjának tanulói is segítik. A kollégi-

umba kerülő tanulók neveltségi szintje indokolttá és szükségessé teszi, hogy az arra alkalmas 

diákok részt vállaljanak a nevelői tevékenység segítésében. 

 

A tanév során a motivációs rendszert is szeretnénk újból felülvizsgálni, szükség esetén módo-

sítani. Célunk, hogy a különböző jutalmak, juttatások, elismerések segítsék a diákok tanulmá-

nyi és közösségi munkájának erősítését. A jutalmazott tanulók váljanak ismertté a kollégiumi 

tagság előtt, erre a különböző fórumokon (küldöttgyűlés, közgyűlés) kívül a kollégiumi hirde-

tőt is fel kívánjuk használni. 
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A TANÉV FELADATAINAK ÜTEMEZÉSE 
 

Dátum/időpont Esemény Felelős 
 

AUGUSZTUS 

Augusztus 31. Beköltözés; a beköltöző kollégisták fogadása 
Németh József 

Torzsás Viktória 

elnök 

rendezvényfelelős 

SZEPTEMBER 

Szeptember 7-ig 
Alakuló megbeszélés, éves munkaterv kidol-

gozása 

Németh József 

Torzsás Viktória 

elnök 

rendezvényfelelős 

Szeptember 24. 

Az ismerkedési est és elsősavatás előkészíté-

se, feladatok megbeszélése, forgatókönyv 

elkészítése 

Németh József 

Torzsás Viktória 

elnök 

rendezvényfelelős 

OKTÓBER 

Október 8. 
ISMERKEDÉSI EST 

(elsőéves kollégisták avatása) 

Németh József 

Torzsás Viktória 

elnök 

rendezvényfelelős 

Október 12-15. BABUS-HÉT  
Németh Józse 

Berec Viktória 

elnök 

titkár 

Október 20. Küldött közgyűlés 
Németh Józse 

Berec Viktória 

elnök 

titkár 

NOVEMBER 

November 12. Játékos sportvetélkedő 

Tompa Zoltán 

Berec Viktória 

Torzsás Viktória 

sportfelelős 

titkár 

rendezvényfelelős 

DECEMBER 

December 3. 
MIKULÁS 

(vidám műsor, ajándékosztás) 

Torzsás Viktória 

Tompa Zoltán 

rendezvényfelelős 

sportfelelős 

December 10. 

Baráti futballmérkőzés a Lónyay Menyhért 

Baptista Technikum és Szakképző Iskola és 

a Babus Jolán Középiskolai Kollégium csa-

patai között (helyszíne: sportcsarnok)  

Torzsás Viktória 

Tompa Zoltán 

rendezvényfelelős 

sportfelelős 

December 16. KARÁCSONY EST 

Németh József 

Ötvös Irén  

 

Torzsás Viktória 

elnök 

érdekvédelmi 

felelős 

rendezvényfelelős 

JANUÁR 

Január 29- ig 
A „Kiváló kollégista” pályázatok beadásá-

nak határideje 

Németh József 

Berec Viktória 

elnök 

titkár 

Január 29- ig DT VÁLASZTÁS előkészítése 
Németh József 

Berec Viktória 

elnök 

titkár 

Január 29- ig Szobák közötti fiú futballbajnokság zárása 
Tompa Zoltán 

Torzsás Viktória 

sportfelelős 

rendezvényfelelős 

FEBRUÁR 

Február 1. 
A „Kiváló kollégista” pályázatok vélemé-

nyezése 

Németh József 

Berec Viktória 

elnök 

titkár 

Február 2. DT választás 
Németh József 

Berec Viktória 

elnök 

titkár 
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Február 4. KOLLÉGIUMI KÖZGYŰLÉS 
Németh József 

Berec Viktória 

elnök 

titkár 

Február 11. 

Baráti futballmérkőzés a Lónyay Menyhért 

Baptista Technikum és Szakképző Iskola és 

a Babus Jolán Középiskolai Kollégium csa-

patai között (helyszíne: sportcsarnok)  

Torzsás Viktória 

Tompa Zoltán 

rendezvényfelelős 

sportfelelős 

Február 18. FARSANG 
Torzsás Viktória 

Ötvös Irén 

rendezvényfelelős 

érdekvédelmi 

felelős 

MÁRCIUS 

Március 5. BABUS-KUPA 
Torzsás Viktória 

Tompa Zoltán 

rendezvényfelelős 

sportfelelős 

Március 8. NŐNAP Németh József elnök 

ÁPRILIS 

Április 28. BALLAGÁS 
Torzsás Viktória 

Berec Viktória 

rendezvényfelelős 

titkár 

MÁJUS 

Május 6. Játékos sportvetélkedő 
Torzsás Viktória 

Tompa Zoltán 

rendezvényfelelős 

sportfelelős 

JÚNIUS 

Június 1. PEDAGÓGUS NAP 
Németh József 

Torzsás Viktória 

elnök 

rendezvényfelelős 

Június 10- ig 
A „Kiváló kollégista” pályázatok benyújtá-

sának határideje 

Németh József 

Berec Viktória 

elnök 

titkár 

Június 15. 
A „Kiváló kollégista” pályázatok vélemé-

nyezése 

Németh József 

Berec Viktória 

elnök 

titkár 
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ARANY JÁNOS KOLLÉGIUMI- SZAKKÖZÉPISKOLAI 

PROGRAM MUNKACSOPORT MUNKATERVE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Vásárosnamény, 2020. szeptember 7.    Halászné Nagy Katalin 

           munkacsoport vezető 
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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). 

 

 

Dátum/időpont Esemény Felelős 

SZEPTEMBER 

Szeptember 7. AJKSZP munkacsoport munkatervének elkészítése Halászné Nagy Katalin 

Szeptember 7. AJKSZP munkaköri leírások felülvizsgálata Kulcsár Judit 

Szeptember 7. Egyéni fejlesztési terv eljárásrendjének felülvizsgálata Halászné Nagy Katalin 

Szeptember 7. 
Éves mérési terv készítése Havasi Beáta 

Szeptember 7. Mérőeszközök kiválasztása, új mérőeszközök beépítése 

az intézmény minőségirányítási programjába 
Havasi Beáta 

Szeptember 7. Intézményi rendezvényterv elkészítése AJKSZP szem-

ponttal 
Albirt Andrea 

Szeptember 30-ig 
10. évfolyamos tanulók esetében a gyakorlati hely láto-

gatások ütemtervének elkészítése 
Halászné Nagy Katalin 

Szeptember 30-ig 
A szociális bizottság kibővítése (9. évfolyamos tanuló 

bevonása), a szabályzat felülvizsgálata 
Albirt Andrea 

Szeptember 30- ig Kapcsolati háló felülvizsgálata Halászné Nagy Katalin 

Szeptember Tanulói heti rend kialakítása (10-11. évfolyam) 
Rákóczi Péterné 

Halászné Nagy Katalin 

Szeptember Egyéni fejlesztési terv kialakítása (10-11. évfolyam) 
Rákóczi Péterné 

Halászné Nagy Katalin 

Szeptember Mentori látogatáson való részvétel 

Kulcsár Judit 

Albirt Andrea 

Halászné Nagy Katalin 

Havasi Beáta 

OKTÓBER 

Október 22-ig 
Családlátogatás ütemtervének elkészítése 9. évfolyamos 

tanulók esetében 
Halászné Nagy Katalin 

Október 22-ig Gyakorlati hely látogatása (10. évfolyam) 
Havasi Beáta 

Halászné Nagy Katalin 
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Október Tanulói heti rend kialakítása (9. évfolyam) 
Koncz Sándor 

Havasi Beáta 

Október 
Egyéni fejlesztési terv kialakítása, megbeszélése a tanu-

lóval (9. évfolyam) 

Koncz Sándor 

Havasi Beáta 

Október 
Kapcsolatfelvétel az általános iskolákkal – megkeresés 

levélben vagy személyesen 
Havasi Beáta 

Október 
Általános iskolák megkeresése 7. és 8. évfolyamos HH 

és HHH tanulók feltérképezése érdekében 
Havasi Beáta 

Október 
A program beiskolázását célzó, fókuszált hirdetése a 

különböző médiákban. 
Havasi Beáta 

Október Mentori látogatáson való részvétel 

Kulcsár Judit 

Albirt Andrea 

Halászné Nagy Katalin 

Havasi Beáta 

NOVEMBER 

November 30-ig 
AJKSZP fejlesztési stratégia felülvizsgálata, fejlesztő 

csoportok létrehozása. 

KulcsárJudit 

Halászné Nagy Katalin 

November 9-19. 
Kooperációra épülő tanári fejlesztő műhelyek az iskolá-

val közösen a tanulók értékelésének céljából. 

Halászné Nagy Katalin 

csoportvezető nevelők 

November 
Kapcsolatfelvétel az általános iskolákkal – megkeresés 

levélben vagy személyesen. 
Havasi Beáta 

November 
Kollégiumot és iskolát bemutató tájékoztató eljuttatása 

az általános iskolákhoz. 
Havasi Beáta 

November 
A program beiskolázását célzó, fókuszált hirdetése a 

különböző médiákban. 
Havasi Beáta 

November Nyílt nap a középiskolákban a kollégium részvételével Kulcsár Judit 

November 
Általános iskolák megkeresése 7. és 8. évfolyamos HH 

és HHH tanulók feltérképezése érdekében 
Havasi Beáta 

November Családlátogatás (9. évfolyam) 
Havasi Beáta 

Koncz Sándor 

November Mentori látogatáson való részvétel 

Kulcsár Judit 

Albirt Andrea 

Halászné Nagy Katalin 

Havasi Beáta 

DECEMBER 

December 18-ig Stratégiához kapcsolódó éves intézkedési terv elkészítése Halászné Nagy Katalin 

December 
Kapcsolatfelvétel az általános iskolákkal – megkeresés 

levélben vagy személyesen. 
Havasi Beáta 

December 
Kollégiumot és iskolát bemutató tájékoztató eljuttatása 

az általános iskolákhoz. 
Havasi Beáta 

December 
A program beiskolázását célzó, fókuszált hirdetése a 

különböző médiákban. 
Havasi Beáta 

December 
Általános iskolák megkeresése 7. és 8. évfolyamos HH 

és HHH tanulók feltérképezése érdekében. 
Havasi Beáta 

December Mentori látogatáson való részvétel 

Kulcsár Judit 

Albirt Andrea 

Halászné Nagy Katalin 

Havasi Beáta 

JANUÁR 

Január 20-február 10. Felvételi elbeszélgetés AJKP-s munkacsoport 
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Január 29-ig 
AJKSZP tanulók egyéni fejlesztési tervének felülvizsgá-

lata 
csoportvezető nevelők 

Január Iskolai életre felkészítő hét 
Kulcsár Judit 

Havasi Beáta 

Január Mentori látogatáson való részvétel 

Kulcsár Judit 

Albirt Andrea 

Halászné Nagy Katalin 

Havasi Beáta 

FEBRUÁR 

Február 4. Döntés a tanulók felvételéről AJKP munkacsoport 

Február 11. 
AJKSZP szülői értekezlet (szakképző iskola és kollégi-

um) 
csoportvezető nevelők 

Február Mentori látogatáson való részvétel 

Kulcsár Judit 

Albirt Andrea 

Halászné Nagy Katalin 

Havasi Beáta 

MÁRCIUS 

Március 

Kooperációra épülő tanári fejlesztő műhelyek az iskolá-

val közösen a tanulók értékelésének céljából (11. évfo-

lyam) 

Halászné Nagy Katalin 

Rákóczi Péterné 

Március 
Felmérés a visszajelzési rendszerről a tanulók és a szülők 

körében 
Havasi Beáta 

Március Munkakonferencia programjának elkészítése Kulcsár Judit 

Március Mentori látogatáson való részvétel 

Kulcsár Judit 

Albirt Andrea 

Halászné Nagy Katalin 

Havasi Beáta 

ÁPRILIS 

Április 

Kooperációra épülő tanári fejlesztő műhelyek az iskolá-

val közösen a tanulók értékelésének céljából (9-10- évfo-

lyam) 

Havasi Beáta 

Halászné Nagy Katalin 

Koncz Sándor 

Április 
A visszajelzési rendszerről történő felmérés értékelése, 

szükség esetén intézkedési terv készítése. 
Havasi Beáta 

Április Munkakonferencia Kulcsár Judit 

Április Mentori látogatáson való részvétel 

Kulcsár Judit 

Albirt Andrea 

Halászné Nagy Katalin 

Havasi Beáta 

MÁJUS 

Május 
Szociometria mérés (9. évfolyam), mérőlapok kiértékelé-

se. 
Havasi Beáta 

Május 31-ig AJKSZP végzett tanulók nyomonkövetése csoportvezető nevelők 

Május Mentori látogatáson való részvétel 

Kulcsár Judit 

Albirt Andrea 

Halászné Nagy Katalin 

Havasi Beáta 
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JÚNIUS 

Június 15-ig Egyéni fejlesztési terv értékelése (9-10. évfolyam) csoportvezető nevelők 

Június 15-ig 
AJKSZP tanulók karriertervének értékelése és korrekció-

ja (10. évfolyam) 
Halászné Nagy Katalin 

Június 
AJKSZP tanulók karriertervének értékelése (11. évfo-

lyam) 
Rákóczi Péterné 

Június A feladatterv megvalósulásának ellenőrzése. Halászné Nagy Katalin 

Június Év végi értékelés, szöveges beszámoló készítése Halászné Nagy Katalin 

Június Következő tanévre feladatterv készítése 

Kulcsár Judit 

Albirt Andrea 

Halászné Nagy Katalin 

Havasi Beáta 

Június Mentori látogatáson való részvétel 

Kulcsár Judit 

Albirt Andrea 

Halászné Nagy Katalin 

Havasi Beáta 

AUGUSZTUS 

Augusztus 
AJKP-AJKSZP évenkénti megújító együttműködő nyi-

latkozatának elkészítése az iskolákkal 
Kulcsár Judit 

Augusztus Nyári tábor Havasi Beáta 
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GYERMEK- ÉS IFJÚSÁGVÉDELEMI MUNKATERV 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Vásárosnamény, 2020. szeptember 7.    Kondor Margit 

           gyermek - és ifjúságvédelmi felelős 
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A gyermek- és ifjúságvédelmi munka az intézményben minden pedagógus feladata. Célunk, 

hogy a különböző okok miatt hátránnyal induló gyerekek sokoldalúan, harmonikusan fejlőd-

jenek. Biztosítsuk számukra az érzelmi biztonságot, az értelmi képességek egyéni és életkor-

nak megfelelő alakítását. A gyermekvédelmi feladatok megoldásában központi szerepe van a 

csoportvezetőnek, jelzi a problémákat, segít a szülőknek a nevelési problémák és nehézségek 

megoldásában. Számon tartja a mulasztást, igazolatlan hiányzás esetén értesíti a szülőket. 

Feladata, hogy mielőbb felismerje, mi húzódik a problémák hátterében. 

 

A kollégiumi gyermek- és ifjúságvédelmi felelős feladata, hogy intézményi szinten nyilván-

tartsa a hátrányos, halmozottan hátrányos tanulókat, irányítja a pedagógusok gyermekvédelmi 

tevékenységét, kapcsolatot tart a hivatásos gyermekvédelmi szervekkel és intézményekkel. 

 

Cél 
 A gyermekek nevelésének, oktatásának, szellemi, erkölcsi, testi, esztétikai, egészségi fej-

lődésének támogatása. 

 Ellátásuk, gondozásuk elősegítése, személyi biztonságuk, érdekeik védelme. 

 Jogaik érvényesülésének biztosítása. 

 A veszélyeztetettség felderítése, okok feltárása. 

 A veszélyeztető körülmények felszámolása vagy legalább csökkentése. 

 Ha szükséges a tanuló érdekében kapcsolatfelvétel a gyermekvédelmi alapellátás helyi 

rendszerével a tanuló segítése érdekében. 

 

Feladat 
 A hátrányos helyzetű és a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek nyilvántartása. 

 A gyermekek veszélyeztetettségének megelőzését, az általános prevenciót szolgáló szer-

vezési és tájékoztatási feladatok. 

 Együttműködési és jelzési kötelezettség a gyermekjóléti, gyermekvédelmi rendszerrel. 

 Kapcsolattartás a bűnmegelőzést végző munkatárssal. 

 Esetmegbeszéléseken való részvétel az iskolákban. 

 A veszélyeztetett tanulók nyilvántartásba vétele, mentális és fizikai fejlődésének nyomon 

követése. 

 

Havi ütemezés 
 

SZEPTEMBER 

 A veszélyeztetett és hátrányos helyzetű gyermekek nyilvántartásának felülvizsgálata, 

egyeztetés a csoportvezetőkkel. 

 A helyi gyermekvédelmi intézményekkel, szervezetekkel kapcsolatfelvétel, az éves mun-

katerv átbeszélése. 

 Az új gyermekvédelmi esetek felderítése. 

 Az osztályismétlők beilleszkedésének figyelemmel kísérése. 

 

 

OKTÓBER 

 A veszélyeztetett gyermekek egyeztetése a Gyermekjóléti Szolgálattal. 

 Tanulói hiányzások nyomon követése. 
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NOVEMBER 

 Az őszi AJKSZP családlátogatások tapasztalatainak megbeszélése. 

 Tanulói hiányzások nyomon követése. 

 

 

DECEMBER 

 Tanulói hiányzások nyomon követése. 

 

 

JANUÁR 

 Tanulói hiányzások nyomon követése. 

 Féléves beszámoló elkészítése. 

 

 

FEBRUÁR 

 Tanulói hiányzások nyomon követése. 

 

 

MÁRCIUS 

 Tanulói hiányzások nyomon követése. 

 

 

ÁPRILIS 

 Tanulói hiányzások nyomon követése. 

 

 

MÁJUS 

 Tanulói hiányzások nyomon követése. 

 

 

JÚNIUS 

 Tanulói hiányzások összesítése éves szinten. 

 Év végi beszámoló elkészítése az éves gyermekvédelmi munkáról. 
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MÉRÉSÜGYI CSOPORT MUNKATERVE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Vásárosnamény, 2020. szeptember 7.    Havasi Beáta 

        mérésügyicsoport vezető 
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Cél 
 Az intézményben folyó mérések és azok értékelésének tervezése, megvalósítása, az in-

tézményben folyó tanulói fejlesztések érdekében, valamint a hatékony nevelő, oktató 

munka érdekében. 

 

Feladat 
 Az ellenőrzési, mérési és értékelési folyamat során keletkezett adatok alapján visszacsato-

lás, az intézmény fejlesztés területeinek meghatározása. 

 

Feladatok havi ütemezése 

 
SZEPTEMBER 

 Éves mérési terv felülvizsgálata. 

 Az intézmény belső minőségbiztosítási rendszeréhez kérdőív készítése. 

 Az éves munkaterv elkészítése. 

 A tanulók komplex helyzetének mérése: 

- iskolai mérési adatok megkérése (9 – 11. évfolyam) 

- szövegértés, matematikai logikafejlesztés (9. évfolyam, 10. évfolyam – májusban el-

maradt visszamérés megvalósítása) 

 

OKTÓBER 

 IQ mérés (9. évfolyam) 

 szociometria mérés (10. évfolyam – májusban elmaradt mérés megvalósítása) 

 

NOVEMBER 

 Családlátogatás, strukturált interjú készítése (9. évfolyam) 

 IQ mérés (9. évfolyam) 

 

DECEMBER 

 IQ mérés (9. évfolyam) 

 

JANUÁR 

 IQ mérés (9. évfolyam) 

 

ÁPRILIS 

 Felmérés a visszajelzési rendszerről tanulók, szülők körében (9 – 11. évfolyam) 

 

MÁJUS 

 Családlátogatás, strukturált interjú készítése (leendő lehetséges kollégisták körében) 

 A tanulók komplex helyzetének mérése: 

- iskolai mérési adatok megkérése (9 – 11. évfolyam) 

- szövegértés, matematikai logikafejlesztés (9. évfolyam) 

- szociometria mérés (9. évfolyam) 
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2020/2021. TANÉV ÉVES MÉRÉSI TERV 

Havi bontás/évfolyam 9. évfolyam 10. évfolyam 11. évfolyam 

Szeptember 

tanulási stílus, a tanulás motívumai, műveleti 

sebesség, szókincs, íráskészség-(AKOMP) 

AJKSZP iskola végzi 

szaktárgyi mérések-(belső mérőeszköz) 

AJKSZP iskola végzi 

szaktárgyi mérések-(belső mérőesz-

köz) AJKSZP iskola végzi 

szövegértés, matematika logika (belső mérő-

eszköz) AJKSZP 

szövegértés, matematika logika (belső mé-

rőeszköz) AJKSZP (visszamérés)-2019-

2020-as tanévben átütemezésre került mérés 

 

Október IQ mérés (pszichológus) 
szociometria AJKSZP (pszichológus)-2019-

2020-as tanévben átütemezésre került mérés 
 

November 

IQ mérés (pszichológus)   

családlátogatás strukturált interjú AJKSZP   

December IQ mérés (pszichológus)   

Január IQ mérés (pszichológus)   

Április felmérés a visszajelzési rendszerről (AJKSZP 

tanulók, szülők) 

felmérés a visszajelzési rendszerről 

(AJKSZP tanulók, szülők) 

felmérés a visszajelzési rendszerről 

(AJKSZP tanulók, szülők) 

Május 

tanulási stílus, a tanulás motívumai, műveleti 

sebesség, szókincs, íráskészség-(AKOMP) 

AJKSZP iskola végzi 

szaktárgyi mérések-(belső mérőeszköz) 

AJKSZP iskola végzi 

szaktárgyi mérések-(belső mérőesz-

köz) AJKSZP iskola végzi 

szövegértés, matematika logika (belső mérő-

eszköz) AJKSZP 
  

szociometria AJKSZP (pszichológus)   



 

 

 

44 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS MUNKATERVE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Vásárosnamény, 2020. szeptember 7. 

Havasi Beáta 

mérésügyicsoport vezető 
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BEVEZETŐ 
 

1. Az intézmény főbb adatai, önértékelési program meghatározásakor figyelembe 

veendő jellemzői 

Az intézmény neve: Babus Jolán Középiskolai Kollégium 

Címe: 4800 Vásárosnamény Kossuth út 9.D 

Oktatási azonosítója: 040602 

Fenntartó: Kisvárdai Tankerületi Központ 

Székhely: 4600 Kisvárda, Kodály Zoltán utca 15/A. 

 

1.1. Az idei tanévben az intézményben elvégzendő önértékelési feladatok 

 vezetői önértékelés 

 újabb 5 évre szóló önértékelési program elkészítése a 2020/2021-es tanévtől 

 

1.2. Az intézményben önértékeléssel érintett pedagógusok és vezetők 

A jelen önértékelési tervben önértékeléssel érintett: 

 pedagógusok száma: 0 fő 

 vezetők száma: 1 fő 

 

2. Az éves önértékelési terv készítési kötelezettség 

Intézményünk az éves önértékelési tervét az Oktatási Hivatal által kidolgozott és az Emberi 

Erőforrások Minisztere által jóváhagyott „Önértékelési Kézikönyv Kollégiumok számára" 

intézményi önértékelési standard alapján készítette el. 

Az idei tanévben önértékelési tervünk a 2015/2016. tanévtől 2019/2020. tanév végéig tartó 

időszakra szóló önértékelési program 5. évére tervezett feladatok közül az intézményvezetői 

önértékelés megvalósítását tartalmazza, amely megvalósítása az elmúlt tanévben a digitális 

oktatás bevezetése miatt átütemezésre került, illetve az újabb öt éves terv megalkotása az ak-

tuális feladat. 

 

3. Az éves önértékelési tevékenység szakmai támogatása: 

Az éves önértékelési tevékenység szakmai támogatása megegyezik az önértékelési program-

ban meghatározott szakmai támogatással. 

II. fejezet 

A pedagógus önértékelése 

A tanév során nem kerül sor újabb pedagógus önértékelésre. 

III. fejezet 

Vezető önértékelése – 2. és 4. évben 
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Célja: Az intézményvezető pedagógiai és vezetői készségeinek fejlesztése az intézményveze-

tő munkájának általános pedagógiai és vezetéselméleti szempontok, továbbá az intézményve-

zető saját céljaihoz képest elért eredményei alapján. 

A 2019-2020-astanévben a vezetői ciklus 4. évében a vezetői önértékelés a koronavírus jár-

vány miatt elmaradt, ezért ebben a tanévben kívánjuk megvalósítani; 2020 szeptember 15-vel 

kezdődően. 

A vezető önértékelés során az adott évben ellátandó feladatok: 

- előkészítő szakaszba, 

- adatgyűjtő szakaszba, 

- önértékelési szakaszba, valamint 

- a jövőre vonatkozó célkitűzési szakaszba 

tartozó feladatokat a 2. számú melléklet foglalja össze. 

IV. fejezet 

Az intézmény önértékelése 

Az előző intézményi önértékelés időpontja: 2016/2017. tanév. 

Az intézményi önértékelés során az Önértékelési Kézikönyv Kollégiumok számára 4.3.3.1. 

fejezetben felsorolt önértékelési szempontokhoz tartozó elvárások közül az alábbi (4. számú 

melléklet) intézményi elvárásokat az az intézménynek az éves önértékelési tervében feltünte-

tett módon évente vizsgálnia kell. 

A megadott szempontok és elvárások értékelése évente kötelező. 

V. fejezet 

Záró rendelkezések 

Jelen önértékelési terv 2020. szeptember 1. napjától kell alkalmazni. 

Az önértékelési tervet az önértékelési program figyelembe vételével kell alkalmazni. 

Az önértékelési csoport feladatmegosztását az ellátandó feladatok jellege alapján melléklet 

tartalmazza. 

Az önértékelési csoport által az értékelendő személyekkel végrehajtott egyeztetés eredményét 

az éves önértékelési tervhez csatolva meg kell őrizni. 
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1. számú melléklet 

 

AZ ÖNÉRTÉKELÉSI CSOPORT 
 

Az önértékelési csoport vezetői és tagjai: 

 

Tisztség Név Munkakör 

Vezető Havasi Beáta kollégiumi nevelőtanár 

Tag Albirt Andrea intézményvezető helyettes 
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2. számú melléket 

Vezetői önértékelés-értékelési feladatok felosztása 

Feladat Felelős 

Tervezés Önértékelési csoport 

Tájékoztatás, felkészítés Önértékelési csoport 

Dokumentum elemzés 1 fő Önértékelési csoporttag, 

Intézményvezető helyettes 

Interjúk előkészítése, lefolytatása 2 fő Önértékelési csoporttag 

Kérdőíves felmérések előkészítése, lebonyolí-

tása 

1 fő Önértékelési csoporttag 

Értékelés Intézményvezető 

Informatikai feltöltés Intézményvezető, Önértékelési csoport 

A vezetőtársakkal lefolytatott interjún az intézményvezető nem vesz részt. 

Határidők: 

Feladat Felelős Határidő 

Adatgyűjtők összegző érté-

kelés elkészítése saját terüle-

tükön 

Kérdőívezéssel, interjúkkal, 

dokumentumelemzéssel, 

megbízott kollégák 

A feladat végrehajtását kö-

vető 2. napig 

Saját önértékelés (kiemelke-

dő és fejleszthető területek 

meghatározása) és 5 évre 

szóló önfejlesztési terv elké-

szítése, informatikai rend-

szerbe való feltöltése 

Intézményvezető Önértékelést követő 30. na-

pig 

Összegző értékelés elkészí-

tése 

Önértékelési csoport június 15.  

Az elkészült önértékelést, 

önfejlesztési tervet és az 

összegző értékelést megkül-

di a fenntartónak 

Intézményvezető Nevelési évnyitó értekezletig 
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Vezető önértékeléssel kapcsolatos feladatok ütemezése 

Feladat megnevezése 

A feladat ellátásához szükséges 

emberi és egyéb erőforrások 
Partnerek 

(Közreműködő partne-

rek: Kp., 

bevonás módja: Bm.) 

Feladat ellátá-

sának 

időszaka, (E. i.) 

időpontja, ha-

tárideje (H. i.) 

Dokumentumok 

(keletkező dokumentum: 

Kd., 

felhasznált dokumentum: 

Fd.) 

Emberi erőforrás 

/felelős/ 
Egyéb erőforrás 

1. Előkésztési szakasz 

A vezető önértékeléssel 

érintett vezetők körének 

azonosítása 

Önértékelési cso-

port vezetője 

 Intézményvezető 2015. szeptem-

ber 30. 

Önértékelési terv 

Az adott évben ellátan-

dó vezető értékelési 

feladatok azonosítása 

(nem csak az adott év-

ben önértékelésbe be-

vont vezetőkre) 

Önértékelési cso-

port vezetője 

- - 2015. szeptem-

ber 30. 

Önértékelési terv 

Az önértékeléssel érin-

tett vezetők általános 

tájékoztatása 

Önértékelési cso-

port vezetője 

Nevelőtestületi 

értekezlet 

Intézményvezető 2015. szeptem-

ber 30. 

Önértékelési Kézikönyv 

Önértékeléssel érintett 

vezetőkkel való egyeze-

tés, (a bevonandó part-

nerek meghatározása) 

Önértékelési cso-

port vezetője 

- Intézményvezető 2015. szeptem-

ber 30. 

 

Az önértékeléssel érin-

tett vezető, illetve bevo-

násra meghatározott 

partnerek igény szerinti 

felkészítése az önértéke-

lés során ellátandó fel-

Önértékelési cso-

port vezetője 

 

Az írott, vagy 

elektronikus tá-

jékoztatáshoz 

szükséges tárgyi 

feltételek  

Vezetők, pedagógusok, 

szülők fenntar-

tó/közvetve, közvetlen 

 Partneri tájékoztató peda-

gógus kollégáknak, szü-

lőknek 
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Feladat megnevezése 

A feladat ellátásához szükséges 

emberi és egyéb erőforrások 
Partnerek 

(Közreműködő partne-

rek: Kp., 

bevonás módja: Bm.) 

Feladat ellátá-

sának 

időszaka, (E. i.) 

időpontja, ha-

tárideje (H. i.) 

Dokumentumok 

(keletkező dokumentum: 

Kd., 

felhasznált dokumentum: 

Fd.) 

Emberi erőforrás 

/felelős/ 
Egyéb erőforrás 

adatokra 

2. Adatgyűjtési szakasz 

Dokumentumelemzés       

- az előző pedagógusel-

lenőrzés (tanfelügyelet) 

és az intézményi önérté-

kelés adott vezetőre 

vonatkozó értékelőlapjai 

Az önértékelés 

évében nem érté-

kelhető 

Az önértékelés 

évében nem ér-

tékelhető 

Az önértékelés évében 

nem értékelhető 

Az önértékelés 

évében nem 

értékelhető 

Az önértékelés évében nem 

értékelhető 

- vezetői pályá-

zat/program 

Önértékelési cso-

port vezetője 

 Nevelőtestületi 

team/elemzés 

 Vezetői pályázat, program, 

informatikai rendszerben 

rögzítés 

- pedagógiai program Önértékelési cso-

port vezetője 

 Nevelőtestületi 

team/elemzés 

 Intézményi dokumentu-

mok-informatikai rend-

szerben rögzítés 

- egymás követő 2 tanév 

munkaterve és az éves 

beszámolók 

Albirt Andrea-

önértékelési cso-

port tagja 

 Nevelőtestületi 

team/elemzés 

 Intézményi dokumentumok 

informatikai rendszerben 

rögzítés 

- SZMSZ Önértékelési cso-

port vezetője 

 Nevelőtestületi 

team/elemzés 

 Intézményi dokumentumok 

informatikai rendszerben 

rögzítés 

Interjú      

a) pedagógus által ké-

szített interjú a vezetővel 

     

- pedagógus által a veze-

tővel készítendő interjú-

Az interjú meg-

szervezése önérté-

  - tanév vége Önértékelési Kézikönyv 

szerint javasolt interjúkér-
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Feladat megnevezése 

A feladat ellátásához szükséges 

emberi és egyéb erőforrások 
Partnerek 

(Közreműködő partne-

rek: Kp., 

bevonás módja: Bm.) 

Feladat ellátá-

sának 

időszaka, (E. i.) 

időpontja, ha-

tárideje (H. i.) 

Dokumentumok 

(keletkező dokumentum: 

Kd., 

felhasznált dokumentum: 

Fd.) 

Emberi erőforrás 

/felelős/ 
Egyéb erőforrás 

kérdések véglegesítése kelési csoport 

vezetője 

dések, véglegesített inter-

júkérdések 

- pedagógus által interjú 

készítése a vezetővel 

Önértékelési cso-

port vezetője 

. 

  - tanév vége Interjú informatikai rend-

szerben való rögzítése 

b) a munkáltató által 

készített interjú a veze-

tővel 

     

- a munkáltató – vezető-

vel - készítendő interjú 

kérdéseinek véglegesíté-

se 

Önértékelési cso-

port vezetője és a 

munkáltató 

 Interjú elvégzésére kijelöl 

munkáltató/interjúkészítés 

- tanév vége Önértékelési Kézikönyv 

szerint javasolt interjú kér-

dések, véglegesített interjú 

kérdések 

- munkáltató által interjú 

készítése a vezetővel 

Az önértékelés 

előkészítésekor 

partnerként meg-

határozott mun-

káltató 

Irodatechnikai 

háttér az interjú 

kérdések ki-

nyomtatására 

Interjú elvégzésére kije-

lölt munkálta-

tó/interjúkészítés 

- tanév vége Interjú, informatikai rend-

szerben rögzítése 

c) vezető társak által 

készített interjú a veze-

tővel 

     

- a vezetőtársak által a 

vezetővel készítendő 

interjúkérdések véglege-

sítése 

Önértékelési cso-

port vezetője 

  - tanév vége Önértékelési Kézikönyv 

szerint javasolt interjúkér-

dések 

 

- vezetőtárs által interjú vezetőtárs   - tanév vége Interjú választok, informa-
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Feladat megnevezése 

A feladat ellátásához szükséges 

emberi és egyéb erőforrások 
Partnerek 

(Közreműködő partne-

rek: Kp., 

bevonás módja: Bm.) 

Feladat ellátá-

sának 

időszaka, (E. i.) 

időpontja, ha-

tárideje (H. i.) 

Dokumentumok 

(keletkező dokumentum: 

Kd., 

felhasznált dokumentum: 

Fd.) 

Emberi erőforrás 

/felelős/ 
Egyéb erőforrás 

készítése a vezetővel tikai rendszerben rögzítés 

Kérdőíves felmérés      

a) szülői kérdőívek a 

vezetőről 

     

Szülői kérdőív (papír 

alapú kérdőívek előállí-

tása) 

Önértékelési cso-

port vezetője 

  2020. szeptem-

ber 30. 

Önértékelési kézikönyv 

alapján kérdőív elkészítése 

Szülők körének megha-

tározása 

Önértékelési cso-

port vezetője 

  2020. szeptem-

ber 30. 

Értekezlet/emlékeztető 

A kérdőíves felmérés-

ben érintett partnerek 

tájékoztatása írásban, 

kérdőíves felmérés 

Önértékelési cso-

port vezetője 

A papír alapú 

kérdőívek előál-

lításához szüksé-

ges technikai 

eszközök, papír 

Csoportvezetők, kérdőív-

vel érintett tanulók és 

szüleik 

2020. szeptem-

ber 30. 

Kitöltött szülői kérdőívek 

A szülői kérdőíves fel-

mérés adatainak rögzíté-

se az informatikai rend-

szerben 

önértékelési cso-

port tagja 

  időszak: ....... tól  

- ...........ig 

Kitöltött szülői kérdőív - 

informatikai rendszerben 

való rögzítés 

b) pedagógus - nevelő-

testületi- kérdőívek a 

vezetőről 

     

Kérdőíves felméréssel 

érintett pedagógus kol-

légák felkérése - az in-

formatikai támogatató 

Önértékelési cso-

port vezetője 

  Kérdőíves fel-

mérés előtt, leg-

később a kérdő-

ív elérhetőségé-

Éves önértékelési terv, és 

kérdőívek, info. támogató 

rendszer  
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Feladat megnevezése 

A feladat ellátásához szükséges 

emberi és egyéb erőforrások 
Partnerek 

(Közreműködő partne-

rek: Kp., 

bevonás módja: Bm.) 

Feladat ellátá-

sának 

időszaka, (E. i.) 

időpontja, ha-

tárideje (H. i.) 

Dokumentumok 

(keletkező dokumentum: 

Kd., 

felhasznált dokumentum: 

Fd.) 

Emberi erőforrás 

/felelős/ 
Egyéb erőforrás 

rendszerben való - a 

kérdőíves felmérésben 

való közreműködésre 

(tájékoztatás az online 

kérdőív elérhetőségéről) 

nek megnyitása-

kor 

A pedagógus kollégák 

által kitöltendő online 

kérdőív elérhetőségének 

biztosítása 

önértékelési cso-

port tagja 

- info. támogató 

rendszer 

- időszak: ....... tól  

- ...........ig 

Pedagógus kérdőív - az 

informatikai rendszerben 

Pedagógus kollégák 

pedagógusra vonatkozó 

online kérdőívének ki-

töltése 

önértékelési cso-

port tagja 

Informatikai 

háttér 

Kérdőívvel érintett peda-

gógusok, kérdőíves fel-

mérés 

időszak: ....... tól  

- ...........ig 

Kitöltött pedagógus kérdő-

ív - az informatikai rend-

szerben 

3. Önértékelési szakaszban - az önértékelési terv szerint évben érintett vezetőkre 

A vezető önértékelési 

kérdőív kitöltésére a 

vezető felhívása, tájé-

koztatás az online kér-

dőív elérhetőségéről 

Önértékelési cso-

port vezetője 

- Kérdőív kitöltésével  érin-

tett, önértékelő veze-

tők/tájékoztatás és kérdő-

íves felmérés 

Kérdőíves fel-

mérés előtt, leg-

később a kérdő-

ív elérhetőségé-

nek megnyitása-

kor 

Éves önértékelési terv, és 

kérdőívek, info. támogató 

rendszer  

A vezető önértékelési 

online kérdőív elérhető-

ségének biztosítása 

önértékelési cso-

port tagja 

Informatikai 

háttér 

- időszak: ....... tól  

- ...........ig 

- Vezető önértékelő kérdő-

ív - az informatikai rend-

szerben 

A vezető önértékelése - 

az informatikai rend-

Intézményvezető 

(vezető) 

Informatikai 

háttér 

Kérdőív kitöltésével érin-

tett, önértékelő vezetők és 

időszak: ....... tól  

- ...........ig 

Kitöltött vezető önértékelő 

kérdőív - az informatikai 
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Feladat megnevezése 

A feladat ellátásához szükséges 

emberi és egyéb erőforrások 
Partnerek 

(Közreműködő partne-

rek: Kp., 

bevonás módja: Bm.) 

Feladat ellátá-

sának 

időszaka, (E. i.) 

időpontja, ha-

tárideje (H. i.) 

Dokumentumok 

(keletkező dokumentum: 

Kd., 

felhasznált dokumentum: 

Fd.) 

Emberi erőforrás 

/felelős/ 
Egyéb erőforrás 

szerben elérhető - online 

kérdőíven, a kiemelkedő 

és fejlesztendő területei-

nek meghatározása 

szükség szerint az 

adatgyűjtésben 

részt vevő kollé-

gák 

szükség szerint az adat-

gyűjtésben részt vevő 

kollégák/tájékoztatás és 

kérdőíves felmérés 

rendszerben 

4. A célkitűző szakaszban - az önértékelési terv szerint évben érintett vezetőkre 

A vezető meghatározza 

a két évre szóló egyéni 

vezetői önfejlesztési 

tervét 

Intézményvezető 

(vezető) 

szükség szerint az 

adatgyűjtésben 

részt vevő kollé-

gák 

Informatikai 

háttér 

Önértékelő vezetők és 

szükség szerint az adat-

gyűjtésben részt vevő 

kollégák 

Önértékelést 

követő 5 napon 

belül 

Önértékelési adatok, önfej-

lesztési terv 

A vezető feltölti az 

egyéni önfejlesztési ter-

vét az informatikai 

rendszerbe 

Önértékelő vezető Informatikai 

háttér 

 Önértékelést 

követő 5 napon 

belül 

Önfejlesztési terv, info. 

támogató rendszerben rög-

zítés 
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3. számú melléklet 

Az intézményi önértékelés éves szinten elvégzendő feladatai 

Az intézményi önértékelés során az Önértékelési Kézikönyv Kollégiumok számára második 

javított kiadás 4.3.3.1. fejezetben felsorolt önértékelési szempontokhoz tartozó elvárások kö-

zül az alábbi intézményi elvárásokat az az intézménynek az éves önértékelési tervében feltün-

tetett módon évente vizsgálnia kell. 

 

A megadott szempontok és elvárások értékelése évente kötelező.  

 

Önértékelési terület Önértékelési szempont Elvárás 

Pedagógiai folyama-

tok- tervezés 

Hogyan valósul meg a straté-

giai és operatív tervezés? 

Az éves munkaterv összhangban 

van a stratégiai dokumentumokkal 

és a munkaközösségek terveivel 

Pedagógiai folyama-

tok - megvalósítás 

Milyen az intézmény műkö-

dését irányító éves tervek és a 

beszámolók viszonya, hogyan 

épülnek egymásra? 

A tanév végi beszámoló megállapí-

tásai alapján történik a következő 

tanév tervezése 

Pedagógiai folyama-

tok - étékelés 

Milyen a pedagógiai prog-

ramban meghatározott tanulói 

értékelés működése a gyakor-

latban? 

A pedagógiai programnak és az 

egyéni fejlesztési tervnek megfele-

lően történik az egyénre szabott 

értékelés, mely az értékelő naplóban 

nyomon követhető 

  A tanuló eredményeiről fejlesztő 

céllal folyamatosan visszacsatolnak 

a tanulónak és szülei-

nek/gondviselőjének  

Személyiségfejlesztés- 

és közösségfejlesztés 

Hogyan történik a tanulók 

szociális hátrányainak enyhí-

tése? 

Az intézmény vezetése és az érintett 

pedagógusa információkkal rendel-

kezik minden tanuló szociális hely-

zetéről 

Eredmények Milyen eredményességi mu-

tatókat tartanak nyilván az 

intézményben? 

Nyilvántartják és elemzik az intéz-

ményi eredményeket: 

- Kompetenciamérések eredményei, 

- Tanév végi eredmények - tan-

tárgyra, két évre vonatkozóan 

- Versenyeredmények: országos 

szint, megyei szint, tankerületi 

szint, települési szint 

- Továbbtanulási mutatók 

- Vizsgaeredmények 

- Elismerések 

- Lemorzsolódási mutatók (évismét-

lők, magántanulók, kimaradók, le-

maradók) 

- Elégedettségmérés eredményei 

(szülő, pedagógus, tanuló) 
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- Neveltségi mutatók 

- Stb. 

Belső kapcsolatok, 

együttműködés, 

kommunikáció 

Milyen pedagógus szakmai 

közösségek működnek az 

intézményben, melyek a fő 

tevékenységeik? 

A pedagógusok szakmai csoportjai 

maguk alakítják ki működési körü-

ket, önálló munkaterv szerint dol-

goznak. Munkaterveket az intézmé-

nyi célok figyelembe vételével hatá-

rozzák meg. 

 Hogyan történik az informá-

cióátadás az intézményben? 

Az intézmény munkatársai számára 

biztosított a munkájukhoz szüksé-

ges információhoz és ismeretekhez 

való hozzáférés. 

Az intézmény külső 

kapcsolatai 

Hogyan kapnak tájékoztatást 

a partnerek az intézmény 

eredményeiről? 

Az intézmény a helyben szokásos 

módon tájékoztatja külső partnereit 

(az információátadás szóbeli, digitá-

lis vagy papíralapú). 

  A partnerek tájékoztatását és véle-

ményezési lehetőségeinek biztosítá-

sát folyamatosan felülvizsgálják, 

visszacsatolják és fejlesztik. 

A pedagógiai munka 

feltételei - Tárgyi, 

infrastrukturális felté-

telek 

Hogyan felel meg az infra-

struktúra az intézmény képzé-

si struktúrájának, pedagógiai 

értékeinek, céljainak? 

Az intézmény rendszeresen felméri 

a pedagógiai program megvalósítá-

sához szükséges infrastruktúra meg-

létét, jelzi a hiányokat a fenntartó 

felé. 

Pedagógiai munka 

feltételei- Személyi 

feltételek 

Hogyan felel meg a humán 

erőforrás az intézmény kép-

zési struktúrájának, pedagó-

giai értékeinek, céljainak? 

Az intézmény rendszeresen felméri 

a szükségleteket, reális képpel ren-

delkezik a nevelő-oktató munka 

humánerőforrás szükségleteiről 

  A humánerőforrás szükségletben 

bekövetkező hiányt, a felmerült 

problémákat idejében jelzi a fenn-

tartó számára 
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INTÉZKEDÉSI TERV 

MUNKA- ÉS TŰZVÉDELEM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Vásárosnamény, 2020. szeptember 1. 

 Koncz Sándor 

 tűz- és munkavédelmi mb.
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MUNKA- ÉS BALESETVÉDELMI TERV 
Intézményünkben a munkavédelmi tevékenységet a 2015. évi CXII. törvény, valamint a 

28/2011. (IX.06.) BM rendelettel kiadott Országos Tűzvédelmi Szabályzat alapján tervezzük 

és végezzük. 

 

Ennek megfelelően: 

 Megszervezzük az intézmény dolgozói részére a folyamatos munkavédelmi és balesetel-

hárítási oktatást. 

 Új dolgozó alkalmazása esetén számára oktatást tartunk, és gondoskodunk arról, hogy 

három hónapon belül vizsgát tegyen. 

 A balesetveszélyes helyeken a baleset-elhárítás módozatait ábrázoló munkavédelmi pro-

pagandaanyagokat helyezünk el. 

 Munkavédelmi ellenőrzést végzünk az intézményvezető, intézményvezető-helyettes és a 

munkavédelmi felelős bevonásával. Az ellenőrzésről minden alkalommal jegyzőkönyvet 

készítünk. 

 A tanulókat munkavédelmi oktatásban részesítjük, megtanítjuk őket az alapvető elektro-

mos eszközök szakszerű kezelésére. 

A további teendőket az intézmény munkavédelmi és balesetvédelmi szabályzata tartalmaz-

za. 

 

I. TŰZRENDÉSZETI FELADATOK 
A tűz elleni védekezésről és a tűzoltásról megjelent 28/2011.(IX.06.) BM számú rendelet fi-

gyelembe vételével az alábbi tűzrendészeti feladatokat írjuk elő. 

 Az intézmény területén a beépített tűzoltó csapok mellett megfelelő számú tűzoltó készü-

léket helyezünk el. Ezeket a készülékeket évente, és üzemeltetőként havonta egy alka-

lommal ellenőrizzük, ellenőriztetjük, dolgozóinkat és tanulóinkat kioktatjuk a készülék 

használatára. 

 Az elektromos berendezéseket és azok földelését évente egyszer ellenőriztetjük. 

 A folyosókat, bejárati- és közlekedő ajtókat szabaddá tesszük. 

 Évenként két alkalommal tűzriadót rendelünk el, azt dokumentáljuk. 

 A tűzriadó tervet jól látható helyen kifüggesztjük. 

 Az épületben robbanást előidéző tevékenységet nem végzünk. 

 A tűzveszélyes folyadékokat (tisztítószerek) csak szabványos edényben tároljuk. 

 A dohányzás a kollégium teljes területén tilos. Dolgozóink csak a kijelölt dohányzó he-

lyen (hátsó kijáraton kívül) dohányozhatnak. 

 Az elektromos berendezéseket, gépeket használat után a szabályoknak megfelelően kell 

áramtalanítani. 

 Tűz- és robbanás esetén az épületet áramtalanítani kell. 

A további teendőket az intézmény Tűzvédelmi szabályzata tartalmazza. 
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ÜTEMTERV 

 

Feladat megnevezése 
Feladat ellátásának idősza-

ka/határidő/érvényesség 
Felelős 

Tűz- és munkavédelmi oktatás a dol-

gozók, tanulók részére 
2020. szeptember 3. Koncz Sándor 

Tűzriadó- és bombariadó tervben fog-

laltak gyakorlása, tapasztalatok rögzí-

tése (próba) 

2020. szeptember 10. 

Koncz Sándor 

Csoportvezető nevelők 

Ügyeletes nevelő 

Egészségügyi könyvek ellenőrzése 

(tüdőszűrés, eü. alkalmassági vizsga) 
Folyamatos Szilágyiné Megyesi Zsuzsa 

Dokumentumok (jegyzőkönyvek, 

nyilvántartások) pontos vezetése, el-

lenőrzése, ellenőriztetése 

Folyamatos Koncz Sándor 

Új dolgozók munkavédelmi oktatása 

és vizsgáztatása 
Folyamatos, negyedévenként Koncz Sándor 

Tűz- és munkavédelmi szemle bizott-

sággal 
Folyamatos, félévenként Koncz Sándor 

Munkavédelmi ellenőrzés bizottsággal Félévente 

Kulcsár Judit 

Albirt Andrea 

Koncz Sándor 

Szilágyiné Meggyesi Zsuzsa 

Tűzoltó készülékek ellenőriztetése 2021. január 10. 

Koncz Sándor 

Szilágyiné Megyesi Zsu-

zsanna 

Időszakos tűzvédelmi felülvizsgálat – 

erősáramú berendezések 35/1996. 

12.29. BM rendelet 41. § 

2020. szeptember 26. 
Koncz Sándor 

Szilágyiné Megyesi Zsuzsa 

Elektromos készülékek földelésének 

ellenőriztetése 
2020. szeptember 26. Koncz Sándor 

Kötelező villámvédelmi felülvizsgálat 

MSZ 274/4. 
2020. szeptember 26. 

Koncz Sándor 

Szilágyiné Megyesi Zsuzsa 

 


