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1. Kiinduló állapot 
 

A 2020/2021. tanévben az intézmény (pedagógiai szempontból) az alábbi 

nehézségekkel találta szemben magát: 

 a tanulók motiválatlansága, 

 gyenge vagy ráhagyó szülői háttér, 

 deviáns tanulói magatartásformák megjelenése, 

 közösségi napok elmaradása és a diák közösségi élet teljes visszaszorulása, 

 kompetencia eredmények romlása szövegértésből és matematikából, 

 oktató-diák kapcsolatok romlása, 

 igazolatlan hiányzások számának növekedése, 

 tanulmányi átlagok és érettségi eredmények romlása, 

 fokozódó tanulói fegyelmezetlenség (Házirend, be nem tartása, rongálások és 

károkozások számának növekedése), 

 romló adminisztrációs tevékenység (oktatói, osztályfőnöki adminisztrációs 

területen), 

 a digitális oktatás nehézségei („elvesző” tanulók, komoly tantárgyi lemaradások, 

tudásátadás alacsony hatékonysága). 

 

A 2020/2021. tanév pozitív változásai: 

 az intézményi infrastrukturális helyzet javulása, 

 lemorzsolódás és a bukások számának stagnálása, 

 az Iskolai Diákbizottság aktivitásának növekedése, 

 nyelvi előkészítő és reál tagozatos osztályok tanulmányi átlagainak javulása, 

 kollégiumi átlag javulása, 

 országos és megyei versenyeredmények (idegen nyelv, sport, katonai versenyek). 

 

2. A 2021/2022. tanév céljai 
 

A 2020/2021. tanév általános tapasztalatai (tanév végi munkaközösségi beszámolók, 

félévi és tanév végi statisztikák, az országos kompetenciamérés eredményei, az érettségi 

és szakmai vizsgák eredményei) alapján a 2021/2022. tanévben az alábbi lépéseket 

kívánjuk alkalmazni: 

 iskolai és kollégiumi lemorzsolódás további csökkentése, 
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 a csoportbontási rendszer (matematika, idegen nyelv, szakmai tantárgyak) 

bővítése, 

 az általános matematikai és szövegértési kompetenciák fokozott fejlesztése, 

 felzárkóztató és tehetséggondozó szakkörök meghirdetése és működtetése, 

 a felzárkóztató, lemaradást kompenzáló tevékenységek munkaközösségi szintű 

megszervezése és működtetése – különösen a kilencedik évfolyam esetében, 

 a digitális kompetenciák fejlesztése a tanulók és az oktatói testület körében, 

 a végzős évfolyamok tanulmányi eredményeinek javítása a sikeres továbbtanulás 

érdekében, 

 az érettségi és szakmai vizsgák átlagának szinten tartása, javítása,  

 elkerülni a bukásokat az érettségi és szakmai vizsgákon – felzárkóztatás, 

 az oktatói testület, a munkaközösségek együttműködésének bővülése és javítása, 

 az oktató-diák-szülő kapcsolatrendszer hatékonyabb működtetése, 

 az iskolán kívüli szereplők hatékony bevonása a nevelési-oktatási feladatokba, 

 fokozott nyitás az általános iskolák irányába – versenyek és nyílt napok 

szervezése, 

 aktív nyitás a középiskolák irányába – az érettségi utáni szakképzés fejlesztése, 

 az adminisztrációs fegyelem újbóli kialakítása, 

 igazolatlan hiányzások további csökkentése, 

 a belső önértékelések, óralátogatások megszervezése, 

 az iskolai közösségi élet komoly fejlesztése – közösségépítő programok 

megvalósítása évente minimum 6 alkalommal, a tanulói közösségfejlesztés 

fokozása, az Iskolai Diákbizottság aktivizálása. 

 

3. Sikerkritériumok a 2021/2022. tanévben 
 

A fenti régi-új intézkedések bevezetésétől és működtetésétől az alábbi eredményeket 

várjuk: 

1) A felzárkóztató órák, a kerettanterv által biztosított plusz órák valamint a 

csoportbontások megfelelő felhasználásával az előző tanévhez képest 

csökkenjenek az intézmény lemorzsolódási mutatói, valamint csökkenjen azon 

tanulók száma, akiknek az augusztusi időszakban javító- vagy osztályozó 

vizsgát kell tenniük. Csökkenjen azok száma, akik a megnövekedett középiskolai 

kihívásokra az iskolaelhagyással válaszolnak. A munkaközösségi szintű 
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egyeztetések helyi (csoportos) szinten tudják kezelni a korábbi években 

problémát jelentő tevékenységeket. 

2) Az országos kompetenciamérés nyilvános eredményeire reagálni kell, és a 

tanítási folyamatban az új ismeretek átadása mellett hangsúlyos szerepet kell 

kapnia az alapkészségek fejlesztésének is. Javuljanak tanulóink 

kompetenciaméréseken elért eredményei. 

3) A nevelési-oktatási folyamtok újragondolásával és az oktatói szerep 

átértékelésével a végzős évfolyamok motivációja és tanulmányi eredményének 

javulni kell. Ily módon az érettségi és a szakmai vizsgák átlageredményeiben 

is pozitív változások kezdődjenek meg. 

4) Az oktatói testület informatikai kompetenciájának fejlesztése csökkentheti az 

oktatók és a diákok között fennálló „digitális szakadékot”.  

5) A szülőkkel történő aktívabb kapcsolattartás segíthet a diákok magatartási és 

tanulmányi problémáinak kezelésében, az azokat kiváltó okok feltárásában. 

Ehhez a korábbi éveknél aktívabb osztályfőnök-oktató, oktató-szülő, oktató-

diák és osztályfőnök-diák kapcsolat kiépítése szükséges. 

6) Az intézményre háruló jogszabályi és adminisztratív előírások szükségessé teszik 

az adminisztráció javítását: ebből az oktatóknak is ki kell venni a részüket.  

7) A pályaorientációs kapcsolatok bővítésétől, illetve az átalakuló iskolai-

kollégiumi PR-tól elsősorban a jelentkezők létszámának növekedése várható el, 

így a 9. évfolyam bővülése, valamint a kollégiumi vendégéjszakák számának 

emelkedése. 

8) Fokozott mértékben fejleszteni szükséges az iskola közösségi életét. Évente több 

alkalommal az egész iskolát érintő közösségi programokat kell megvalósítani. El 

kell érni, hogy az Iskolai Diákbizottság az alapfeladatát, a diák közösségi élet 

szervezését újra ellássa. 
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4. A tanév munkarendje 
 

Kiemelt munkatervi 
esemény 

Időpont 

Tanévnyitó: 2021. szeptember 01., 800 óra 

Első tanítási nap: 2021. szeptember 01.  

Az első félév vége: 2022. január 21. 

Ellenőrző (értesítő) osztás: 2022. január 28-ig. 

Utolsó tanítási nap: 
2022. június 15. [9 – 11. (13.) évfolyamokon] 

2022. április 29. [12. (14.) évfolyamon] 

Gombavató ünnepség: 2022. január 28. (péntek), 1600 óra 

Őszi szünet: 

2021. október 23. – novemeber 01. 

utolsó tanítási nap: október 22. (péntek) 

első tanítási nap: november 02. (kedd) 

Téli szünet: 

2021. december 18.–2022. január 02. 

utolsó tanítási nap: december 17. (péntek) 

első tanítási nap: január 03. (hétfő) 

Tavaszi szünet: 

2022. április 14. – április 19. 

utolsó tanítási nap: április 13. (szerda) 

első tanítási nap: április 20. (szerda) 

Tanítás nélküli munkanapok: 

1. szeptember (közösségi nap) 

2. október (közösségi nap) 

3. december (közösségi nap) 

4. március (közösségi nap) 

5. április (diáknap) 

6. december 20. (téli szünet) 

7. december 21. (téli szünet) 

8. március 14. szombati bedolgozása helyett 

Ballagás: 2022. április 29. (péntek), 1500 

Írásbeli érettségik: 2022. május 02-től 

Szóbeli érettségik: 2022. június 13-24. 

Szakmai írásbeli vizsgák: 2022. május 

Szakmai gyakorlati vizsgák: 2022. május-június 

Szakmai szóbeli vizsgák: 2022. május-június 

Matematika, szövegértés és 
természettudományi 

2022. április 20. – május 03. 
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kompetenciamérések: 

Országos fizikai állapot  
és edzettség vizsgálata: 

2022. június 15-ig 

Szülői értekezletek: 
2021. szeptember 10. (péntek), 1600 

2022. február 07. (hétfő), 1600 

Szülői fogadó napok: 
2021. november 08. (hétfő), 1600 

2022. március 07. (hétfő), 1600 

Beiratkozás: 
2022. június 23. 900 óra 

2022. augusztus 25. 900 – 1200 óra 

 
 

  
5. Szervezeti felépítés 
 
 
Tóth György: humán, reál, idegen nyelvi, osztályfőnöki munkaközösség, 

IDB segítő oktató, szabadidő szervező, GYIV, könyvtáros 
tanár, SZM összekötő, Fegyelmi Bizottság, Belső Értékelési 
Csoport, pályázatok 

Hegyi Tibor: gépészet, informatika, villamos munkaközösség, gyakorlati 
oktatás ellenőrzése, pályaorientáció, rendszergazda, 
felnőttképzés, munka-védelem, tűzvédelem 

Kiss Ferenc: kollégiumi nevelőtanárok, pályaorientáció, kollégiumi 
szálláshely értékesítés, Belső Értékelési Csoport 

Csatlós Barna: TMK, technikai dolgozók, pénzügy 
Bárány János: Fegyelmi Bizottság 
Munkácsi Anna: gyermek- és ifjúságvédelem 
Kaszáné Muhari Gebriella: szabadidő szervezés 
Deák Mónika: diák ügyintézés, igazgatói adminisztráció 
 
 
 
 

6. Reszortmunkák és felelőseik 
 
 
Reggeli portaügyelet 10. évfolyam of. 
Ifjúságvédelem Munkácsi Anna 
Szabadidő szervező, kulturális tevékenységek Kaszáné Muhari Gabriella 
Iskolai Fegyelmi Bizottság Bárány János 
Szülői Munkaközösség összekötő Cseh Gabriella 
Menza Csatlós Barna 
Pályaválasztás                                 Kiss Ferenc, Tóth György 
Baleset-, munkavédelem és tűzrendészet Varga Sándor, Krinszki Attila 
Dekoráció (iskola, kollégium) Ducsai Zoltán 
Sokszorosítások Deák Mónika 
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Belső Értékelési Csoport Kiss Ferenc, Tóth György 
 
 
 

7. Közismereti tárgyak munkaközösségei 
 
 
1) Humán tárgyak és testnevelés munkaközösség: 
 
vezetője: Szamosközi Judit – magyar nyelv és irodalom, történelem 
tagjai: Balogh Judit – magyar nyelv és irodalom, történelem  
 Horváth Edit – angol nyelv, történelem 
 Huppauer Judit - könyvtáros 
 Jakab Sándor – testnevelés 
 Józsa Martin - testnevelés        
 Kaszáné Muhari Gabriella – történelem 
 Máté Balázs – testnevelés, honvédelmi alapismeretek 
 Munkácsi Anna – magyar nyelv és irodalom 
 Pásztor Martin - testnevelés 
 Tóth György – történelem, földrajz 
 Tóth Mercédesz – magyar nyelv és irodalom 
  
  
 
2) Idegen nyelvi munkaközösség: 
 
vezetője: Kormosné Miess Gabriella – angol nyelv 
tagjai: Belkov Lilla – angol nyelv 
 Cseh Gabriella – német nyelv, földrajz, etika  
 Ferencz Tamás – angol nyelv   
 Hodosiné Kovács Katalin – angol nyelv 
 Krupa Tünde – angol nyelv  
 Horváth Edit – angol nyelv, történelem 
 Papp Anett – angol nyelv 
 Szamosi Szabolcs – angol nyelv 
  
  
  
3) Reál tárgyak munkaközössége: 
 
vezetője: Ráki Marianna - fizika 
tagjai: Bárány János – matematika, kémia               
 Cseh Gabriella – német nyelv, földrajz, etika  
 Girhiny László - matematika  
 Kuruczné Bata Margit - matematika 
 Nagyné Fodor Zsuzsanna – matematika, fizika 
 Sós Anett - matematika 
 Szabó Miklósné – matematika, fizika  
                     Tóth György – történelem, földrajz                                                                                                        
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8.  Szakmai tárgyak munkaközösségei 
 
1) Informatika munkaközösség: 
 
vezetője: Kálosi János 
tagjai: Bereczki Bertalan 
 Batki Martin 
 Bettembuk Bence 
 Bozó Tamás 
 Éliás Martin 
 Király Krisztián 
 Saját Péter 
 Széles-Kovács Gyula 
 Tomasovszky Attila 
   

 
2) Gépészet munkaközösség: 
 
vezetője: Bali Ádám 
tagjai: Busák István  
 Schmetz Tibor 
 Érsek László         
 Szeredi István   
 Takács György   
 Gombár Dávid 
 Németh Szabolcs 
 Orlowszki Dániel 
 Kriston Gergely 
 Fabók Bence 
 Takács Tibor 
 Visontai Zsolt  
   
 
3) Villamos munkaközösség: 
 
vezetője: Varga László 
tagjai: Bodnár Gábor 
 Hegyi Tibor        
 Krinszki Attila   
 Liktor Tamás 
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9.  Osztályfőnöki munkaközösség 
 
vezetője: Cseh Gabriella 
 
 osztály osztályfőnök  
 9.A Wyvill Erika     
 9.B Ráki Marianna 
 9.C Kormosné Miess Gabriella 
 9.D Szamosközi Judit 
 9.K Tóth György  
 9/NY Szamosi Szabolcs 
 1/9.G Takács Tibor 
 10.A Papp Anett  
 10.B Bárány János  
 10.D Ferencz Tamás   
 10.K Máté Balázs  
 11.A Jakab Sándor  
 11.B Szabó Mikósné  
 11.D Girhiny László  
 11.K Kaszáné Muhari Gabriella  
 Kk. 12.G Sós Anett 
 12.A Horváth Edit  
 12.B Munkácsi Anna  
 12.K Krupa Tünde  
 3/11.G Gombár Dávid  
 Kk. 13.G Kuruczné Bata Margit  
 
 1/13.ET Varga László  
 1/13.TG Kriston Gergely  
 5/13.TG Érsek László  
 1/13.IR Kálosi János  
 5/13.IR Tomasovszky Attila 
 2/14.TG Érsek László  
 2/14.ET Varga László  
 2/14.IR Kálosi János  
 
  

  
10.  Kollégiumi munkaközösség 
 
 
vezetője: Kiss Ferenc 
tagjai: Ducsai Zoltán 
 Hankó Mihály  
 Kis Sándor 
 Leitner György 
 Posta József 
 Varga Csaba 
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11.  Kiemelt feladatok 
 
 
1.) Az intézményi önértékelési rendszer működtetése (oktató, vezető, intézmény 

szinten) – Belső Értékelési Csoport: Kiss Ferenc, Tóth György 
 
2.) Az IDB, a GYIV, a szabadidőszervezés és az SZMK-val kapcsolatos feladatok 

pontos meghatározása. (Tóth György) 
 
3.) Német és angol nyelvű kapcsolat kiépítése. (Kormosné Miess Gabriella, Horváth 

Edit, Cseh Gabriella) 
 
4.) Az iskola honlapjának szerkesztése, fejlesztése és karbantartása. (Kálosi János, 

Bereczki Bertalan) 
 
5.) Házirend (kollégium, iskola), valamint jutalmazás, büntetés szabályzatának 

szigorúbb betartása, ill. betartatása. (Hegyi Tibor, Tóth György, Bárány János és 
az oktatói testület) 

 
6.) A Szakmai Program és az SZMSZ folyamatos figyelemmel kísérése és 

aktualizálása a jogszabályi előírásoknak megfelelően. (Tóth György, Kiss Ferenc, 
Hegyi Tibor) 

 
7.) Az iskolában, kollégiumban folyó nevelő-oktató munka fokozottabb ellenőrzése, a 

„pedagógus-értékelés” alkalmazása, az előző tanévi tapasztalatok hasznosítása, 
rendszeres óralátogatások megvalósítása. (munkaközösség-vezetők, igazgató-
helyettesek) 

 
8.) Közép- és emelt szintű érettségi, ill. a kompetenciamérés tapasztalatainak 

elemzése, a tanulók kommunikációs képességének fejlesztése. (Tóth György, 
oktatói testület) 

 
9.) Információ közlés:  

péntek 1230 óra iskolavezetői értekezlet (Busák István), 
hétfő 845 óra  oktatói testületi értekezlet (Busák István, Tóth György), 
szülői fogadó  a munkatervben meghatározott időpontban l600 - l730 óra

    (Tóth György, Cseh Gabriella). 
 
10.) Oktatók hiányzása esetén szakszerű helyettesítések biztosítása. (Tóth György) 
 
 
11.) Pályázatok folyamatos figyelemmel kísérése. (igazgatóhelyettesek, 

munkaközösség-vezetők) 
 
12.) A mindennapos testedzés biztosítása: 

Kollégium  1930 – 2100 óra – Kiss Ferenc 
 
13.) Intézmény vagyonának megvédése (átvételek), a teljes körű személyi felelősség 

rendszerének kidolgozása. (Csatlós Barna) 
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14.) Továbbképzések, tanulmányutak szervezése, segítése. (Hegyi Tibor, Tóth György) 
 
15.) OKTV, OSZTV és egyéb versenyekre kiválasztás és felkészítés. (munkaközösség-vezetők) 
 
 
16.) Nyílt napra történő felkészülés. (Hegyi Tibor, Kiss Ferenc, Tóth György) 
 
17.) Iskolai PR tevékenység fejlesztése. (Busák István, Hegyi Tibor, Kiss Ferenc, Tóth 

György) 
 
18.) Munkaerőpiaccal további szoros együttműködés megtartása. A végzős és nem 

továbbtanuló diákjainknak munkahely lehetőségének biztosítása. (Hegyi Tibor) 
 
19.) Besztercebányai sítábor megszervezése. (tetstnevelők) 
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16. A tanév tervezett eseményei 
 
 

Időpont Esemény Felelős 
2021. augusztus 
augusztus 13-15. gólyatábor (Felsőtárkány) Tóth György, IDB 
augusztus 23., 8 óra alakuló értekezlet Busák István 
augusztus 23., 9 óra javító vizsgák Tóth György 
augusztus 25. beiratkozás az érettségi utáni szakképzésekre Hegyi Tibor 

augusztus 31-ig 

tantárgyfelosztás véglegesítése munkaközösség-vezetők 
munkaközöségi értekezletek munkaközösség-vezetők 
órarend elkészítésének felügyelete Hegyi Tibor, Tóth György 
intézményi és munkaközösségi munkatervek elkészítése munkaközösség-vezetők 

   
2021. szeptember 
szeptember 01., 8 óra tanévnyitó Szamosközi Judit, Jakab Sándor 

szeptember 01. 
tanév eleji feladatok elvégzése („Útmutató az osztályfőnököknek” 
alapján) 

osztályfőnökök 

tankönyvosztás a 9-12. évfolyamon Tóth György, Rabné Vajna Katalin 
szeptember 01. idegen nyelvi bemeneti mérés a 9. évfolyamon Kormosné Miess Gabriella 
szeptember 06-ig jelentkezés az őszi érettségi vizsgákra Tóth György 
szeptember 03-ig törzslapok aktualizálása (11-12. és 14. évfolyamon) osztályfőnökök 
szeptember 10., 13:30 oktatói testületi értekezlet Busák István 
szeptember 10., 16 
óra 

szülői értekezlet 
Busák István, Tóth György, 
osztályfőnökök 

szeptember 15-ig tanmenetek elkészítése oktataók, munkaközösség-vezetők 
szeptember 17-ig jelentkezés az OKTV versenyekre munkaközösség-vezetők 
szeptember 23. kötelező gyakorlat (kadét tagozat) Tóth György, Szűcs Antal 
szeptember 27-ig OKTV jelentkezések továbbítása (ADAFOR) Tóth György 
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2021. október 
október 4-8. között megemlékezés az Aradi vértanúkról  történelem szakos oktatók 
október 06. kegyeleti váltófutás testnevelő szakos oktatók 
október közepe iskolai helyesíró verseny Szamosközi Judit 
október 13. Haditorna verseny (megyei) Máté Balázs, Tóth György 
október 11-15. papírgyűjtés Tóth György, IDB 
október 18-22. között megemlékezés az 1956-os forradalomról történelem szakos oktatók 
október 21. Városismereti verseny IDB 
október 22. véradás Kaszáné Muhari Gabriella 
   
2021. november 
november 08. egészségnap (9. évfolyam) iskolaorvos, védőnő 
november 08. Fogadónap oktatók 
november hónap OKTV első fordulók megszervezése munkaközösség-vezetők 
november 12. Nyílt nap iskolavezetés 
november 12-13. fakultatív gyakorlat (Samassa-ház, kadét tagozat) Tóth György, Szűcs Antal 
november 18. Tudomány Napja Kaszáné Muhari Gabriella 
november 19. Nyílt nap iskolavezetés 
   
2021. december 
december 03. fakultatív gyakorlat (emléktúra, kadét tagozat) Tóth György, Szűcs Antal 
december 06. Mikulás ünnepség Tóth György, IDB 
december 10-ig központi felvételire jelentkezés határideje Tóth György, Deák Mónika 
december 17, 8 óra karácsonyi ünnepség Horváth Edit 
  Kaszáné Muhari Gabriella 
2022. január 
január 31-ig tantárgyi OKTV-k II. (intézményi) fordulói munkaközösség-vezetők 
január 20. osztályozó konferencia Busák István, Tóth György 

január 22., 10 óra központi írásbeli felvételik 
Busák István, Tóth György, Deák 
Mónika 

január 14-27. központi írásbeli dolgozatok javítása magyar és matematika szakos 
oktatók 

január 27. pótló központi írásbeli magyar és matematika szakos 
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oktatók 
január 28., 8-16 óra központi írásbeli dolgozatok megtekintése Tóth György, Deák Mónika 
január 28. gombavató ünnepség végzős osztályfőnökök 
   
2022. február 
február 07., 13:30 félévi nevelőtestületi értekezlet Busák István 

február 07., 16 óra szülői értekezlet 
Busák István, Tóth György, 
osztályfőnökök 

február 11. kötelező gyakorlat (kadét tagozat) Tóth György, Szűcs Antal 

február 15-ig 
jelentkezés az érettségi vizsgákra és az előrehozott érettségi vizsgákhoz 
szükséges osztályozó vizsgákra 

Tóth György, Deák Mónika 

február 20-ig szövegértési verseny Munkácsi Anna, Balogh Ildikó 
február 21-25. között megemlékezés a kommunista diktatúrák áldozataira történelem szakos oktatók 
   
2022. március 

március 01., 14 óra fizikai alkalmassági (kadét tagozat, honvédelem ágazat) 
Jakab Sándor, Józsa Martin, Pásztor 
Martin, Máté Balázs 

március 07. fogadóóra osztályfőnökök, oktatók 
március 11., 8 óra március 15. tiszteletére rendezett ünnepség (10. évfolyamosok) Kaszáné Muhari Gariella 
március 11. 1848/1849-es emlékfutás testnevelő szakos oktatók 
március második fele iskolai szövegértő verseny Szamosközi Judit                                                                                                                                 
március 27. fakultatív gyakorlat (paintball, kadét tagozat) Tóth György, Szűcs Antal 
március második 
felében 

Kisérettségi történelemből a 11. évfolyamon történelem szakos oktatók 

   
2022. április 
április első fele Kisérettségi irodalomból a 11. évfolyamon magyar szakos oktatók 
április 13. diáknap Tóth György, IDB, 11. évfolyam 
április első fele tavaszi kollégiumi hét Kiss Ferenc 
április 11-13. Holokauszt áldozatainak emléknapja történelem szakos oktatók 
április második fele Kimeneti mérés szövegértésből a 10. évfolyamon magyar szakos oktatók 
április 29., 15 óra ballagás 12. évfolyam osztályfőnökei 
április vége kompetenciaméresek lebonyolítása Tóth György, Deák Mónika, 10. 
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évfolyam 
   
2022. május 

május 02-től írásbeli érettségi és szakmai vizsgák 
Busák István, Hegyi Tibor, Tóth 
György 

május-június osztálykirándulások, közösségi programok osztályfőnökök 
   
2022. június 
június eleje szakmai szóbeli vizsgák Hegyi Tibor 
június 04. Nemzeti összetartozás napja történelem szakos oktatók 
június 13-tól középszintű szóbeli érettségi vizsgák Tóth György 

június 15., 8 óra tanévzáró ünnepség 
Busák István, Kaszáné Muhari 
Gabriella, Tóth György 

június 16-tól összegefüggő szakmai gyakorlat megszervezése, lebonyolítása Hegyi Tibor 
június 23., 9 óra beiratkozás a 9. évfolyamra Tóth György 
június 30., 8 óra tanévzáró okttaói testületi értekezlet Busák István 
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17. Kollégiumi munkaterv (kiegészítés az intézményi munkatervhez) 
 
 

 
A NEVELŐTESTÜLET TAGJAI 

 
 

Név Munkaköri beosztás 
Ducsai Zoltán Csoportvezető nevelőtanár – 3. csoport 
Hankó Mihály Éjszakai ügyeletes nevelőtanár 
Kis Sándor Csoportvezető nevelőtanár – 5. csoport 
Kiss Ferenc Kollégiumvezető  
Kormos Zoltán Csoportvezető nevelőtanár – 4. csoport 
Leitner György Csoportvezető nevelőtanár – 2. csoport 
Posta József Csoportvezető nevelőtanár – 6. csoport 
Varga Csaba Csoportvezető nevelőtanár – 1. csoport 

 
 

A kollégium ÁLTALÁNOS nevelési céljai és feladatai 
 

Kollégiumunk legfőbb nevelési célja a tanulók szocializációjának, 

kiegyensúlyozott és egészséges fejlődésének, tanulásának, a sikeres életpályára való 

felkészítésének segítése, személyiségének fejlesztése, kibontakoztatása. 

Kollégiumunknak, mint átmeneti otthonnak olyan magatartásformákat, viselkedési 

mintákat, szabályokat kell átadni a tanulóknak, melyek biztosítják az általános emberi 

értékek belsővé válását. A tanulók értékrendjét, szokás- és normarendszerét a 

társadalmi elvárásoknak megfelelően kell formálni. A személyiségformáló folyamatok 

tervszerű alakításával és az általános műveltséghez szükséges kiegészítő ismeretek 

nyújtásával törekedni kell a családból hozott kulturális-, tudás-, magatartás- és 

viselkedésbeli hátrányok leküzdésére. Ennek érdekében a kollégiumnak olyan szellemi 

műhellyé kell válnia, mely nem elégszik meg a tanulás feltételeinek megteremtésével és 

a szállás biztosításával. Az otthonná válás érdekében tolerálni kell a tanulók eltérő 

törekvéseit.  

 

A kitűzött pedagógiai célok elérése érdekében az alábbi értékek bensővé válását 

kell tudatos, tervszerű tevékenységgel elősegíteni.  

 

 magyarságtudat, történelmi hagyományaink ismerete, anyanyelvünk ápolása 

 egyetemes emberi jogok betartása, európai kulturális hagyományok ismerete 
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 általános emberi értékek tisztelete, társadalmi normák betartása 

 közösségért érzett felelősség vállalása 

 igazságosság, empátiakészség, tolerancia, segítségnyújtás 

 alapvető műveltség, tudás elsajátítása, intelligencia,  

 önismeret, önmenedzselés, motiváltság az önképzésre 

 konfliktuskezelés, megoldási alternatívák használata 

 céltudatosság, következetesség, igényesség, szorgalom 

 környezetvédelem, az egyéni és közösségi javak megóvása 

 

Ezen értékek prioritásának hangsúlyozása mellett figyelembe kell venni az egyéni 

sajátosságokat, a családból hozott műveltségbeli és szocializációs jellemzőket. Céljaink 

elérése érdekében az alábbi nevelési feladatok figyelembevételével kell szerveznünk 

kollégiumunk tevékenységrepertoárját: 

 A tanulás tanítása 

 Erkölcsi nevelés 

 Nemzeti öntudat, hazafias nevelés 

 Állampolgárságra, demokráciára nevelés 

 Az önismeret és a társas kultúra fejlesztése 

 Családi életre nevelés 

 Testi és lelki egészségre nevelés 

 Felelősségvállalás másokért, önkéntesség 

 Fenntarthatóság, környezettudatosság 

 Pályaorientáció 

 Gazdasági és pénzügyi nevelés 

 Médiatudatosságra nevelés 

 

A nevelési feladatok átszövik a kollégiumi élet valamennyi területét, és megjelennek 

a tematikus foglalkozásokban is, melyek a Kollégiumi Foglalkozási Tervben kerülnek 

kifejtésre. 

 

 

 

 



 

 
18 

Az előző tanév nevelési céljainak teljesülése 

 

Az elmúlt év arányaihoz viszonyítva csökkent a 9. évfolyamosok és az érettségit 

követő szakképzősök létszáma.  

A tanulmányi átlagok tíz éve emelkedő tendenciája megszűnt.  

A nevelőtanárok a kiemelt gondoskodást igénylők számára egyéni fejlesztési 

tervet készítettek, melyet a digitális munkarendbe sajnos nem tudtak átültetni. 

A stúdiumi felügyelet átszervezésével biztosítottuk, hogy heti egy alkalommal a 

nevelők korrepetálásokat, felzárkóztatásokat tartsanak. A kezdeti sikereket a digitális 

munkarend itt is felülírta. 

A reggeli teendők napirend szerinti végrehajtása ebben a tanévben is gyakori 

problémát jelentett.  

Az előtéri és folyosói kamerák felszerelése segítette a portán kimenők 

ellenőrzését 

Az iskola mentálhigiénés csoportjának tagjaival szeptember végén tartottunk 

egyeztető megbeszélést. Az iskolapszichológussal rendszeres volt az egyeztetés, de a 

digitális munkarend miatt ezek a kapcsolatok megszakadtak. 

Tematikus csoportfoglalkozások terv szerint zajlottak. Nem a csoportvezető, 

hanem az adott témára szakosodott pedagógus vezette. 

A tanulástechnika foglalkozások és a sakk alapjainak elsajátítása kötelező volt 

minden 9. évfolyamos kollégistának, de nem sikerült digitális formában folytatni. 

2020 november 10-től a kollégium is áttért a digitális munkaszervezésre. A 

csoportvezetők napi kapcsolatban álltak a csoport tagjaival. Próbáltak segíteni a 

tanulásban, a foglalkozásokhoz kötődő videókat, ajánlásokat töltöttek fel, a szabadidő 

hasznos eltöltésében segítettek.  

A kapcsolattartás alapvetően Facebook-on, a csoportvezetők által megalakított 

WK 1-6. csoportokban történt. A visszajelzés a tanulók részéről esetleges, kényszeredett 

jellegű volt, ezért a Messengert, az E-mailt és a telefont is igénybe kellet venni. 

A nevelőtanárok heti jelentést készítettek a kapcsolattartás megvalósulási formáiról. 

A kollégistáink már nehezen viselték a bezártságot, vágytak a közösségi kapcsolatokra! 

Nagyon fontos volt a távollét miatt kialakult bizonytalanságok, traumák feloldása 

egyéni beszélgetések segítségével. A szokásos pedagógiai munkát ebben az időszakban 

csak részben sikerült visszaállítani.  
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A 2021/2022. tanév kiemelt nevelési céljai feladatai 

 

 A pozitív gondolkodás legyen meghatározója a nevelői kommunikációnak  

 El kell érni a tanulói együttműködést, mert e nélkül a leglelkiismeretesebb tanári 

segítségnyújtás is sikertelen  

 A KRÉTA rendszer nevelőtanári hozzáférésével segíteni kell a tanulási 

eredmények kontrollját 

 A lemorzsolódók számának csökkentésében érdemi változást kell elérni  

 Már tanév elején kiemelt figyelmet kell fordítani az adott tantárgyból gyengébb 

teljesítményt nyújtó tanulók intenzív felzárkóztatására 

 Elvárás a korszerű nevelési-oktatási módszerek alkalmazása, melynek feltétele a 

változatosság és az interakció. Preferálni kell a kooperatív tanulás módszereit.  

 A foglalkozásokon az érdeklődés felkeltése és fenntartása érdekében kiemelt 

figyelmet kell kapnia az infokommunikációs eszközök használatának. 

 Távlati célként az egyéni foglalkozások prioritására kell törekedni, mert ezek 

segítségével a személyiség mélyén megbúvó indítékok is felszínre kerülhetnek 

 A szobarendre és a szemetes kiürítésére hatékonyabb ellenőrző rendszert kell 

kialakítani és azt következetesen betartatni 

 A fegyelmező intézkedések hatékonysága érdekében módosított Házirend 

eredményességét nyomon kell követni. 

 A kollégium közösségi kapcsolatait a tanulói igényeknek megfelelő közös 

tevékenységek bővítésével kell erősíteni. 

 Előre fel kell készülni a vírushelyzet miatt esetleg bevezetendő Digitális 

munkarendre. Az előző tanév tapasztalatainak hasznosításával már tanév elején 

ki kell dolgozni egy hatékonyabb szervezési formát. 
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A 2021/2022. TANÉV RENDJE 

 

 

Kollégiumi beköltözés  2021. augusztus 31. 14.00-18.00 

Első tanítási nap    2021. szeptember 01.  

Az első félév vége:   2022. január 21. 

Utolsó tanítási nap:   2022. június 15. 9 – 11. (13.) évfolyamon 

     2022. április 29. 12. (14.) évfolyamon 

Őszi szünet:    2021. október 23. – november 01. 

     utolsó tanítási nap: október 22. (péntek) 

     első tanítási nap: november 02. (kedd) 

Téli szünet:     2021. december 18. – 2021. január 02. 

     utolsó tanítási nap: 2021. december 17. (péntek) 

első tanítási nap: 2021. január 03. (hétfő) 

Tavaszi szünet:    2022. április 14. – április 19. 

     utolsó tanítási nap: április 13. (szerda) 

     első tanítási nap: április 20. (szerda) 

Tanítás nélküli munkanapok:   

o szeptember - közösségi nap 

o október - közösségi nap 

o december - közösségi nap 

o március - közösségi nap 

o április – diáknap 

o december 20. - téli szünet 

o december 21. - téli szünet  

o március 14. szombati bedolgozása helyett 

 

 

 

   KOLLÉGIUMHOZ KÖTŐDŐ ISKOLAI PROGRAMOK  

 

Iskolai szülői értekezletek:  2021. szeptember 10.  1600 

     2022. február 07.   1600 
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Szülői fogadó napok:   2021. november 08.   1600 

     2022. március 7.   1600 

Iskolai gombavató ünnepség: 2021. január 28.   1600 

Iskolai ballagás:   2022. április 29.   1500  

Beiratkozás:    2022. június 23.   0900 

     2022. augusztus 25.   0900 

 

 

ÜNNEPEK, MEGEMLÉKEZÉSEK 

 

aradi vértanúk napja   2021. október 6.  Koszorúzás 

nemzeti ünnep    2021. október 23.  Kolexpress, weblap 

diktatúrák áldozatainak napja  2022. február 25.  Előadás 

nemzeti ünnep    2022. március 15.  Kolexpress, weblap 

holokauszt áldozatainak napja 2022. április 16.  Filmvetítés 

nemzeti összetartozás napja  2022. június 4.  Vetélkedő 

 

 

A TANÉV FELADATTERVE 

 

 

Feladat, esemény Felelős Határidő 

Nevelőtanárok munkájának ellenőrzése, értékelése Kiss Ferenc folyamatos 

Dokumentumok felülvizsgálata Kiss Ferenc folyamatos 

Pályázati lehetőségek kihasználása  Kiss Ferenc folyamatos 

Csoportversenyek szervezése, lebonyolítása Diáktanács folyamatos 

A város kulturális és művészeti központjainak 
látogatása 

Ducsai Zoltán folyamatos 

Kollégiumi WEB-lap működtetése, aktualizálása Ducsai Zoltán folyamatos 

Kolexpress online szerkesztése Varga Csaba folyamatos 

Kulturális és sportrendezvények a város 
kollégiumaival 

DT patronáló 
Kis Sándor 

külön terv 
szerint 
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Együttműködés külső szervezetekkel, 
intézményekkel  

DT patronáló 
külön terv 
szerint 

Együttműködés a mentálhigiénés munkacsoporttal Kiss Ferenc folyamatos 

Tanévnyitó kollégiumi értekezlet Kiss Ferenc 2021.08.25. 

Kollégiumi munkaterv összeállítása Kiss Ferenc 2021.08.30. 

Csoportbeosztások és a tanári órarend elkészítése Kiss Ferenc 2021.08.30. 

Kötelező foglalkozások tervének összeállítása Kiss Ferenc 2021.08.30. 

Tanulók beköltözése  csoportvezetők 2021.08.31. 

Szülői értekezlet az új kollégisták szülei számára Kiss Ferenc 2021.08.31. 

Baleset-és tűzvédelmi oktatás 
Kiss Ferenc 
csoportvezetők 

2021.09.01. 

Tanulástechnika alapjainak elsajátítása (kilencedikes 
tanulók)  

Varga Csaba 2021.09.01-30. 

Választható foglalkozások tanulói igényfelmérése csoportvezetők 2021.09.15. 

Csoportmunkatervek, foglalkozási tervek elkészítése csoportvezetők 2021.09.17. 

Diákönkormányzat küldöttgyűlésének előkészítése DT patronáló 2021.09.20. 

Éves tanulói foglalkozási terv elfogadása, közzététele nevelőtestület 2021.09.22. 

Tanulók jelentkezése a választható foglalkozásokra csoportvezetők 2021.09.22. 

Kollégiumi programterv összeállítása 
DT patronáló 
 

2021.09.23. 

Kollégiumi közgyűlés  
DT patronáló 
 

2021.09.30. 

A sakk alapjainak elsajátítása (kilencedikes tanulók) Varga Csaba 2021.10.01- 

Szabadon választott tanulói foglalkozások indítása csoportvezetők 2021.10.04. 

Naplók, nyilvántartások ellenőrzése Kiss Ferenc 2021.10.11. 

Őszi Kollégiumi Napok 
DT patronáló 
csoportvezetők 

2021.11.15-18. 

Csoport-és szakköri foglalkozások ellenőrzése Kiss Ferenc 2021.12.01. 

Kollégiumi Karácsony DT patronáló 2021.12.15. 

Féléves munka értékelése, beszámolók elkészítése csoportvezetők 2022.01.27. 
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Félévzáró kollégiumi értekezlet Kiss Ferenc 2022.01.31. 

Kollégiumi közgyűlés  DT patronáló 2022.02.03. 

Naplók, nyilvántartások ellenőrzése Kiss Ferenc 2022.02.11. 

Csoport-és szakköri foglalkozások ellenőrzése Kiss Ferenc 2022.03.31. 

Tavaszi Kollégiumi Napok 
DT patronáló 
csoportvezetők 

2022.04.11-12. 

Kollégiumi ballagás  
Kolexpress ballagási különszám 

Ducsai Zoltán 
Varga Csaba 

2022.04.27. 

Tanulók jelentkezése a kollégiumba csoportvezetők 2022.05.31. 

Felvételi kérelmek elbírálása Kiss Ferenc 2022.06.03. 

Éves munka értékelése, beszámolók elkészítése csoportvezetők 2022.06.22. 

Új kollégisták beiratkozása Kiss Ferenc 2022.06.23. 

Évzáró kollégiumi értekezlet Kiss Ferenc 2021.06.24. 

 

 

 Eger, 2021. augusztus 30.              

       

Kiss Ferenc 
kollégiumvezető 

 


