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1. Személyi és tárgyi feltételek 
 

1.1 Személyi feltételek 

 

1.1.1 Nevelői ellátottság 
 

A tanév végén nyugdíjba vonult Pál Mária és Töreki Erika. A két nevelőtanári álláshelyen kívül az 

októberben megüresedett könyvtáros tanári álláshelyet kellett betöltenünk az új tanév kezdetén. Új 

kolléganőink Fehér Judit és Molnárné Ágfay Gabriella. A 19 nevelőtanáron kívül 1 intézményvezető, és 

2 intézményvezető-helyettes alkotja a nevelőtestületet. (22 fő, ebből 1 fő részmunkaidős.) DÖK-segítő 

tanár: Győrváry Virág tanárnő. Intézményvezetői megbízás: augusztus 16-tól ismét Fehér Csaba. Jelen  

tanévben, illetve a 2023-as évben évben várhatóan nyugdíjba vonul: Fehér Csaba, Horváth Csaba, Kissné 

Jancsó Enikő, Weltnerné Rácz Zsuzsanna. 

 

1.1.2 Nevelést és oktatást segítők 

 

Nevelést és oktatást segítő munkatársunk kettő van: a kollégiumi titkár és a betegápoló.  

 

1.1.3 Technikai dolgozók 

 

A 8 takarító mellett 8 portás, 2 karbantartó, egy gazdasági ügyintéző, és egy élelmezési 

ügyintéző (VeInSzol-os) segíti feladatellátásunkat. 

 

1.1.4 Rendszergazda 

 

A Csermák Antal Zeneiskola rendszergazdája látja el intézményünkben a rendszergazdai 

feladatokat.  

 

1.1.5 Tanulói létszámok 

 

Tanulólétszámunkat több évtizede a stabilitás jellemezte, a férőhelyek kihasználtsága jóval 90% 

felett volt, azonban az elmúlt két pandémiás évben jelentős csökkenést tapasztalhattunk, 

kihasználtságunk 90% alá csökkent.  A járványhelyzet javulásával idén a létszám ismét növekedett, 

jelentősebb mértékben a leány tanulóknál. A „B” épületben 163 tanuló 7 tanulócsoportban, a „C” 

épületben 268 tanuló 10 tanulócsoportban kapott elhelyezést, így ismét 90% feletti lett a férőhely 

kihasználtságunk. (Összesen 431 fő.) Maximális csoportlétszám átlépés engedélyezését az eddigi adatok 

alapján hét leány csoportnál kérünk, hogy biztosíthassuk az azonos iskolába járó, azonos napirend 

szerint élő tanulói homogenitást. A B épületben férőhelyeink egy részét május óta az ukrán menekültek 

foglalják el. 

Iskolák és évfolyamok szerinti bontásban, nemenként és összesítve 2022. szeptember 1-jén, a 

beköltözés után: 

 

 

Lásd a következő oldali táblázatot! 
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Iskola 5.évf. 6.évf. 7.évf. 8.évf. 9.évf. 10.évf. 11.évf. 12.évf. 13.évf. 14.évf. Összesen

Báthory Ált. Isk. 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1

Botev Ált. Isk. 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 2

Deák Ferenc Ált. Isk. 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1

Faller Jenő Várpalota 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1

III. Béla 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2

Ipari 0 0 0 0 5 3 5 5 0 0 18

Jendrassik-Venesz 0 0 0 0 25 10 20 6 5 0 66

Kossuth Lajos Ált. Isk. 0 1 3 4 0 0 0 0 0 0 8

Közgazdasági 0 0 0 0 9 8 5 5 3 0 30

Lóczy 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1

Lovassy 0 0 0 0 7 3 7 3 0 0 20

Magy-Angol B.Alm. 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1

Noszlopy 0 0 0 0 3 1 1 2 0 0 7

Padányi 0 0 0 1 3 0 1 2 0 0 7

Séf 0 0 0 0 35 17 9 15 8 0 84

Széchenyi Ált. Isk. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Szent Benedek 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1

Táncsics 0 0 0 0 9 15 7 1 2 0 34

Vetési 0 0 0 0 42 11 19 22 0 0 94

Waldorf 0 0 0 1 5 3 6 7 0 0 22

Zeneművészeti 0 0 0 0 9 2 6 10 4 0 31

Összesen 0 2 4 8 156 74 87 78 22 0 431

Iskola 5.évf. 6.évf. 7.évf. 8.évf. 9.évf. 10.évf. 11.évf. 12.évf. 13.évf. 14.évf. Összesen

Báthory Ált. Isk. 1 1

Botev Ált. Isk. 1 1

Deák Ferenc Ált. Isk. 1 1

Faller Jenő Várpalota 0

III. Béla 0

Ipari 5 3 5 5 18

Jendrassik-Venesz 8 6 10 3 4 31

Kossuth Lajos Ált. Isk. 1 3 4 8

Közgazdasági 2 1 2 1 2 8

Lóczy 0

Lovassy 3 2 5 2 12

Magy-Angol B.Alm. 1 1

Noszlopy 1 1 2

Padányi 1 2 1 1 5

Séf 6 5 1 1 4 17

Széchenyi Ált. Isk. 0

Szent Benedek 1 1

Táncsics 7 9 2 1 19

Vetési 9 1 3 6 19

Waldorf 1 1

Zeneművészeti 5 1 2 7 3 18

Összesen 0 2 3 8 49 30 31 27 13 0 163

Iskola 5.évf. 6.évf. 7.évf. 8.évf. 9.évf. 10.évf. 11.évf. 12.évf. 13.évf. 14.évf. Összesen

Báthory Ált. Isk. 0

Botev Ált. Isk. 1 1

Deák Ferenc Ált. Isk. 0

Faller Jenő Várpalota 1 1

III. Béla 2 2

Ipari 0

Jendrassik-Venesz 17 4 10 3 1 35

Kossuth Lajos Ált. Isk. 0

Közgazdasági 7 7 3 4 1 22

Lóczy 1 1

Lovassy 4 1 2 1 8

Magy-Angol B.Alm. 0

Noszlopy 2 1 2 5

Padányi 1 1 2

Séf 29 12 8 14 4 67

Széchenyi Ált. Isk. 0

Szent Benedek 0

Táncsics 2 6 5 2 15

Vetési 33 10 16 16 75

Waldorf 5 3 6 7 21

Zeneművészeti 4 1 4 3 1 13

Összesen 0 0 1 0 107 44 56 51 9 0 268

A Veszprémi Középiskolai Kollégium tanulói létszáma 2022-23-as tanév - szeptember 1.

B épület tanulóinak létszáma

C épület tanulóinak létszáma
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1.2 Tárgyi feltételek 

 

1.2.1 Nyári események, turizmus, karbantartási munkálatok, tanév végi helyzet 

 

A turizmus lebonyolítása az idén a felújítások miatt szünetelt. Technikai dolgozóink elvégezték a 

szükséges egészségügyi nagytakarítást, illetve folyamatosan folyik a kijelölt lakószobák és a 

vizesblokkok tisztasági festése. Az informatikai karbantartást a nyár folyamán a rendszergazda 

elvégezte.  

 

1.2.2 Nyári táborok 

 

Jelen tanévben nem szerveztünk nyári tábort és tanulóink sem vettek részt ilyenben. 

 

1.2.3 A 2023-as gazdasági év előzetes tervei 

 

- Fő cél: az Eszköz- és felszerelés jegyzék szerinti további fejlesztés, valamint a helyiségek 

otthonosabbá tétele, a villamos hálózat felújítása, a tanulók számára a megfelelő internet 

hozzáférés biztosítása, és a lakószobák komfortosítása. 

 

- Az épületek lakószobáinak festése, elhasználódott eszközök cseréje, pótlása az anyagi 

lehetőségek függvényében. 

 

2. Nevelési feladatok, programok 
 

2.1 A 2022/2023-es tanév legfontosabb feladatai: 

 

Kiemelten: 

 

A Nemzeti köznevelési törvény, a hozzá kapcsolódó végrehajtási rendeletek, valamint az új NAT és 

a Kollégiumi nevelés országos alapprogramja végrehajtásával kapcsolatos feladatok. A kollégiumi 

tevékenységrendszer továbbfejlesztése a jogszabályi változások szerint. 
 

Felelős: Intézményvezető, intézményvezető-helyettesek, munkaközösség-vezetők,

 csoportvezető nevelőtanárok. 

 

A szervezetfejlesztő napokon, továbbá az intézményvezető- illetve intézményellenőrzés során 

megállapított erősségekre alapozva előrelépés a fejleszthető területeken. 

 

Felelős: Intézményvezető, intézményvezető-helyettesek, munkaközösség-vezetők,

 csoportvezető nevelőtanárok. 

 

Egy esetleges újabb COVID-19 járványhullám, vagy energetikai rendkívüli helyzet kezelése, a 

szükséges védelmi és takarékossági intézkedések bevezetése. 

 

Felelős: Intézményvezető, intézményvezető-helyettesek, munkaközösség-vezetők,

 csoportvezető nevelőtanárok. 

 

2.2 További feladatok: 

 

- A munkahelyi klíma javítása az augusztusi konfliktuskezelő tréning tapasztalatainak 
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felhasználásával. 

 

Felelős: Intézményvezető, intézményvezető-helyettesek, a szakmai fejlesztés 

munkaközösség vezetője, csoportvezető nevelőtanárok. 

 

- Az intézményi alapdokumentáció karbantartása.  

 

Felelős: Intézményvezető, intézményvezető-helyettesek, a szakmai fejlesztés 

munkaközösség vezetője, és az e célból megszervezett munkacsoportok tagjai, csoportvezető 

nevelőtanárok. 

 

- Felkészülés a tanügyigazgatási ellenőrzésekre és a pedagógus-minősítésekre. 

 

Felelős: intézményvezető, intézményvezető-helyettesek, érintett pedagógusok. 

 

- Az aktuális önértékelési feladatok elvégzése. 

 

Felelős: intézményvezető, intézményvezető-helyettesek, érintett pedagógusok, önértékelési 

munkacsoport 

 

- Az új NAT-hoz kapcsolódó Kollégiumi Nevelés Országos Alapprogramja szerinti 

foglalkozási rend alkalmazása minden évfolyamon. 

 

Felelős: Intézményvezető, intézményvezető-helyettesek, programgazda, 

csoportvezető nevelőtanárok. 

 

- A Tehetséggondozó munkaközösség tevékenységének továbbfejlesztése. 

Felelős: Intézményvezető, nevelőtanárok. 

 

- A diákönkormányzatiság továbbfejlesztése.  

 

Felelős: DÖK-segítő tanár, nevelőtanárok.  

 

- A szabadidős tevékenységrendszer továbbfejlesztése, alkalmazkodás a járványügyi 

helyzethez. 

 

Felelős: A szabadidős programot szervező és lebonyolító nevelőtanárok. 

 

- A kötelező továbbtanulások, továbbképzések biztosítása. 

 

Felelős: intézményvezető, intézményvezető-helyettesek, munkaközösség-vezetők 

 

- Felzárkóztatás és korrepetálás továbbfejlesztése 

 

Felelős: korrepetáló tanárok 

 

- Nevelőtestületi továbbképzések: ősszel és tavasszal. 

 

Az aktuális anyagi lehetőségeink függvényében kérünk fel előadót, vagy belső 

továbbképzést szervezünk. 
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Felelős: a szakmai fejlesztés munkaközösség vezetője 

 
 

A határidős feladatok ütemezése a tanévben: 

 

Az új tanév foglalkozási rendjének kialakítása. 

 

Határidők: 

 Szeptember első hetében házirendi tájékoztatás, balesetvédelmi oktatás megtartása minden 

csoportban, szakkörök, foglalkozások meghirdetése intézményi szinten, valamint a tanulói 

és szülői nyilatkozatok leadása az épületfelelős intézményvezető-helyetteseknek. 

 Szeptember 30-ig: a leellenőrzött és aktualizált törzslapok leadása, a csoportmunkatervek 

és a tervezett foglalkozási tervek rögzítése a KRÉTA rendszerben. 

 A választható foglalkozások indítása a tanulói igények figyelembevételével. 
 

Felelős: intézményvezető, munkaközösség-vezetők, csoport- és foglalkozásvezető tanárok.  

Határidő: 2022. szeptember 1-jétől folyamatos. 

 

2.3  A Tehetséggondozó munkaközösség munkaterve 

 

Felelős: Munkaközösség-vezető 

Határidő: folyamatos 

  

A munkaközösség a Veszprémi Középiskolai Kollégiumban működő szakmai munkaközösség. A 

Kollégium Pedagógiai programjával összhangban határozza meg működésének rendjét, s fogadja 

el munkatervét 

 

A munkaközöség célja 

- A kollégista diákok megismerése. 

A különböző területeken tehetséges gyerekek feltérképezése (internetes kérőív) és a 

tehetségfejlesztés biztosítása (egyéni fejlesztés, szakkörök, programok) 

A szabadidő tartalmas eltöltését biztosító szakkörök lehetőséget nyújtanak a szaktárgyi ismereteken 

túl a speciális ismeretek megszerzésére, versenyekbe való bekapcsolódásra.   

- A fejlesztő környezet megteremtése. 

A lemaradók felzárkóztatását elfogadó, támogató légkör létrehozásával tudjuk biztosítani. 

(tanulópár, korrepetálás)  

Valamely területen tehetségesnek vélt tanulók számára – kollégiumi, városi, országos – 

bemutatkozásra, versenyre, fesztiválra való jelentkezést, részvétel lehetőségét szeretnénk 

biztosítani. .  A sikerként megélt eredmények komoly örömforrást biztosíthatnak tanárnak és 

diáknak egyaránt. Az örömmel végzett tevékenység lehet az alapja a flow megélésnek, amely a 

pályaorientáció és pályaválasztás során jelentős segítséget nyújthat. 

- Értékelés 

A kollégium követelményrendszerében a többletteljesítményt, a magas színvonalon megoldott 

feladatok készítőit jutalmazzuk, ezzel a tehetség elismerését, az értékteremtő, kreatív alkotó ember 

képét erősítjük a kollégisták értékrendjében.  

- A Veszprémi Középiskolai Kollégium Tehetségpontként való működtetése.  

- Pályázatok keresése, készítése a tehetséggondozó munka támogatása érdekében.  

- Pályázatok hirdetésé és lebonyolítása az intézményben és lehetőségek függvényében szélesebb 

körben is.  

- Innováció 
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Külsős szakemberek, vendégelőadók meghívása, új innovatív lehetőségek megismertetése az 

érdeklődő kollégistákkal a Kollégium Alapítvány támogatásának segítségével.  

- Szakmai együttműködés  

A kollégium szakmai munkaközösségével. 

- Tehetséggondozó munkaközösségekkel, szakmai szervezetekkel, a kollégium 

tehetséggondozó munkáját támogató civil szervezetekkel, városi intézményekkel.  

 

A munkaközösség működésének rendje: 

A munkaközösség az éves munkaterv megvalósítása érdekében rendszeres tevékenységet végez. 

Értékeli a tervezett programok megvalósulását, színvonalát.  

Félévente a munkaközösség vezetője szakmai beszámolót készít. 

 

A 2022-23-as tanév munkaközösségi projekt programjai:  

 

2022. szeptember  

Női vonal – textil mini tárlat  

És Te mit viszel magaddal – alkotói pályázat kiírása  

Gizella nyomában - országos alkotói pályázat kiírása 

            Tű-próba textiles műhely – terem kialakítása                                                                                    

            Tematikus hétvégék részletes tanmenet összeállítása 

Tehetségtérkép - Internetes kérdőv  

 

2022. október          

Tematikus hétvégék részletes programjának meghirdetése. 

Gizella nyomában - országos alkotói pályázatra érkezett jelentkezések értékelése, 

                                       - zsűrizés 

                                              - az elődöntőbe jutott csapatok meghívása csapatok            

 Tű-próba /őszi műhely előkészítése 

 Tehetségtérkép - Internetes kérdőv – kiértékelése 

 

2022. november     

Gizella nyomában - intenzív műhely az őszi szünetben 

            'A stilus maga az ember' - előadás 

             Gizella udvartartása - színes tervek, szabásminták, textilfestés 

 

2022. január  

 Munkaközösségi beszámoló  

 

2023. február         

On-line konzultáció a pályázókkal 

            'A stilus maga az ember' -  Inspiráció és tervezés 

 

2023. március        

 Gizella udvartartása - szabás, varrás 

            Gizella nyomában - pályázók digitális anyagainak beérkezése, kiadványszerkesztés 

2.4 A Szakmai fejlesztés munkaközösség munkaterve  

Felelős: Munkaközösség-vezető 

Határidő: folyamatos 
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Cél: Az intézményben folyó kollégiumi nevelő-oktató munka segítése, a nevelőmunka minőségi 

színvonalának továbbfejlesztése, a munkahelyi klíma javítása. Segítségnyújtás módszertani 

ajánlásokkal és segédanyagokkal. 

 

Feladatok, munkamódszerek: 

 A KRÉTA rendszer intézményi szintű kezelése, koordinálása. 

 az aktuális pályázatok, tanári továbbképzések figyelemmel kísérése, erről a kollégák 

informálása 

 tanári továbbképzések szervezése 

 

 A  mindennapok  jó gyakorlata, hogy a kollégák, spontán is tartanak  rendszeresen  pedagógiai  
esetmegbeszéléseket, ahol vagy egy nevelési szituációt vitatnak meg, vagy egymást  módszertani 

tanácsokkal segítik. A foglalkozások látogatása is lehetőséget biztosít az egyéni fejlődésre, a 

módszertani kultúra továbbfejlesztésére.  A  nevelőtestületben a fluktuáció  kicsi, a kollégák 

nyitottak az  újra, elkötelezettek a    „kollégiumi  szakma irányába „ . 

Az egy adottság, hogy  az épületenkénti, és nemenkénti elhelyezésből fakadóan  két   

„résznevelőtestület” van, így a  mindennapi jó gyakorlat két helyszínen zajlik. 

Két   intézményi  továbbképzést  tervezünk: 

2022 október- november 

Paradigmaváltás   a  tehetséggondozásban   Ea : Pintér Mária   Pannon Egyetem 

2023  március – április  

Adatvédelem   a kollégiumban    Ea.: jogász    bevonásával   

A továbbképzéseket  a tankerület  többi hasonló intézménye részére  is  felajánljuk, elősegítve a 
VKK presztízsének növelését, a szakmai  kapcsolatok  erősödését. 

Ebben  a tanévben szeretnénk kísérleti jelleggel „ Kollégiumi   szakmai  műhely  „  néven  indítanánk 
egy új kezdeményezést, miszerint  havonkénti gyakorisággal  lehetőséget biztosítunk  a kollégák 

egyéni továbbképzéseken szerzett tapasztalataik  megosztására, új ismeretek  átadására.   A  

mesterpedagógus  kollégáknak  is lehetőséget adunk   a   programjaik, vállalásaik  teljesülésének    

bemutatására. Mindezek együttesen hozzájárulnak, a kollégiumi nevelőtanári munka  színvonalának 
javulásához, a korábbi ismeretek  megújításához. 

Vállalások: Domonkos Zsolt – Keresztyén József     Végzősök  búcsúztatása nagyrendezvény 

                 „Út  a jövöbe” EKF  projektben   részvétel    Nagy  Judit   munkacsoportjában 

                  Világjárók   - utazók klubja     szakkör  élővé tétele    

                  A Föld  Napja  rendezvény   szervezése  a  rendelkezésre álló  források ismeretében 

                  Szaktárgyi   korrepetálás, felkészítés   felvételire 

 

2.5 Önértékelést Támogató Munkacsoport 

Felelős: Onofer László, Miklós Judit, Baksa Piroska, Domonkos Zsolt 

Általános elvek: 

A munkát közvetlenül koordináló, szervező és végrehajtó team neve: értékelési munkacsoport 

A munkacsoport tagjai: 

  Onofer László mesterpedagógus nevelőtanár, munkacsoport vezető 

  Baksa Piroska mesterpedagógus nevelőtanár 

  Miklós Judit mesterpedagógus nevelőtanár 

  Domonkos Zsolt nevelőtanár 

A munkacsoport munkáját a nevelőtestület felhatalmazása alapján, az intézményvezető jóváhagyásával 

végzi. 
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A munkacsoport feladatai: 

 

  Az intézményvezetői instrukciót és a tanfelügyeleti ellenőrzés eredményét figyelembe véve 

elkészítik munkatervüket 

  Felülvizsgálják a VKK értékelési rendszerét, ha szükséges változtatást kezdeményeznek 

  Segítik a pedagógus önértékelések elvégzését 

  Elvégzik a szükséges adminisztrációt az Oktatási Hivatal által biztosított elektronikus felületen 

  Beszámolót készítenek, ajánlásokat, javaslatokat dolgoznak ki az önértékelések hasznosulásával 

kapcsolatosan az intézményvezetés részére. 

 

A munkacsoportvezető feladatai: 

  A munkaterv előterjesztése, megvitatása, majd elkészítése és leadása az intézményvezető részére 

  A munkatervből adódó feladatok koordinálása, határidők betartásának ellenőrzése. 

  Munkaértekezletek összehívása 

  Az intézményvezető és a nevelőtestület tájékoztatása az elvégzett munkáról. 

  A munkajelentések, beszámolók leadása. 

A munkatervet a munkacsoport készíti el, és az intézményvezető hagyja jóvá.  

 

A tanév speciális feladatai: 

 pedagógusok tájékoztatása az önértékelésekkel kapcsolatban 

 a kollégium értékelési rendszerének felülvizsgálata(amennyiben szükséges) 

 pedagógus önértékelések folytatása, segítése 

 tanév végi beszámoló  

 

-  Pedagógus önértékelések 

 
ADATGYŰJTŐ ÉRTÉKELT ÖNÉRTÉKELÉS TÍPUSA MEGVALÓSULÁS 

Kovács Krisztián Békei Csaba pedagógus február-április 

Nagy Judit Baksa Piroska pedagógus február-április 

 határidő: 2023. június 1. 

 

-  A VKK értékelési rendszerének felülvizsgálata 

  határidő: 2023. május 31. 

 

-  Pedagógusok tájékoztatása az önértékelésekkel kapcsolatban (jogszabályi háttér) 

  határidő: 2022. október 1. 

 

-  Az önértékelések hasznosulása, beszámolók elkészítése 

  határidő: 2023. június 15. 
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A 2022-2023-as tanév tervezett fő feladatai – időskála 

 
Feladat 

 
Felelős OKT NOV DEC MÁR ÁPR MÁJ JÚN 

Pedagógus 
önértékelések 

munkacsoport 
önértékelő 
párok 

    
 

   

Értékelési 
rendszer 
felülvizsgálata 

munkacsoport        

Pedagógusok 
tájékoztatása 

munkacsoport 
vezető 

       

Beszámolók 
elkészítése 

munkacsoport 
vezető 

       

A következő évi 
munkaterv 
előterjesztése, 
elfogadása 

munkacsoport        

 

A nevelési területek munkatervei 

 

2.5.1 Értelmi nevelés, tanulmányi munka 

 

Felelős: Balla Attila, Fehér Judit 

Határidő: folyamatos 

 

Tanulmányi munka 

A kollégiumban nem egyszerűen tanulásról beszélünk, hanem tanulmányi munkáról, mert az egyéni 

tanuláson kívül e tevékenység magában foglalja az időgazdálkodás, a célszerű eszközök és módszerek, 

az önképzés megtanulását, a pályaválasztás és az arra történő tervszerű felkészülést, a kollektív 

munkaformákat és mások segítését is. Ehhez folyamatosan kell biztosítanunk a tárgyi és személyi 

feltételeket. 

 

Célkitűzések: 

• A tanulmányi munka színvonalának emelése 

• A hátrányos helyzetű tanulókkal való egyéni törődés 

• A tehetséges tanulók felkutatása, tudásuk bővítése, képességeik fejlesztése 

• A művelődési egyenlőtlenségek csökkentése 

• Pályaorientáció, a pályaválasztás segítése 

 

Végrehajtandó feladatok: 

• A tanulási motívumok, a tanuláshoz szükséges készségek és képességek felmérése és fejlesztése. 

• El kell sajátíttatni a helyes tanulási módszereket (olvasás-megértési gyakorlatok, jegyzetelési 

technika, könyvtárhasználat, önismereti képzés, stb.). 

• Fejleszteni kell növendékeink körében a tanulási ambíciót, ennek alapja a reális önismeret. 

• Ki kell alakítani tanulóinkban a sikervágyat és tanulási életprogramot. 

• A tanulók tanulmányi munkájának megszervezése és ellenőrzése. A tanulás a 

személyiségformálás egyik legfontosabb eszköze. Eredményességét a kollégium az iskolával és a szülői 

házzal együttműködve érheti el.  

• Megismerjük tanulóink tanulási módszereit. A nem célravezetők helyett igyekszünk más, 
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eredményesebb módszereket ajánlani és ezeket gyakoroltatjuk. 

• Havonta értékeljük a tanulmányi eredményt csoportszinten, illetve egyénileg is. 

• Fokozott figyelmet fordítunk a tehetségekre, ösztönözzük őket pályázatokon, versenyeken való 

részvételre, nyelvvizsgák megszerzésére. 

• Szorgalmazzuk a rendszeres könyvtárhasználatot, továbbá a világháló adta tanulási lehetőségek 

kihasználását és beépítését a tanulási folyamatba. 

• A pályaválasztás elősegítése érdekében felmérjük a tanulói elképzeléseket és igyekszünk velük 

minél jobban megismertetni a választott pályát. 

 

A félévben és az év végén összefoglaló tanulmányi statisztikát és elemzést készítünk csoport- és 

kollégiumi szinten a diákok tanulmányi eredményeiről és fejlődéséről. Összehasonlítást végzünk az 

iskolánkénti és nemenkénti eredményekről is. 

 

2.5.2 Egészséges életmód, egészségnevelés 

 

Felelős: W. Rácz Zsuzsanna, N. Takács Cecília, Szarvas Gábor, Kovács Krisztián, Miklós Judit, 

Győrváry Virág 

Határidő: folyamatos  

  

A vírusveszélyre tekintettel, a munkatervben foglalt programok - a hatályos rendelkezéseknek, 

szabályoknak és előírásoknak megfelelően – kiscsoportos foglalkozások, egyéni aktivitások 

formájában kerülnek megrendezésre, preferáltan kültéri – szabadtéri helyszíneken. 

 

Az egészség a szervezet belső összhangjának, valamint fizikai és társadalmi környezetével alkotott 

egységének, az egyensúlyi állapota.  

Ezt az egyensúlyt a kollégiumban élő fiatalok formálásával a helyes életmód kialakításával próbáljuk 

elérni. Megismertetjük és megszerettetjük az egészséges táplálkozást, küzdünk a káros szenvedélyek 

kialakulása ellen, megszerettetjük a mozgást, a sportot és foglalkozunk a családi életre nevelés 

témakörével. Nem szabad elfelejtkezni a formálni kívánt fiatal lelki egyensúlyának fenntartásáról 

sem, amit az önismeret fejlesztésével erősítünk, támogatunk. Ezek megvalósítását szeptemberben, 

októberben, novemberben és március hónapban tervezzük.   

  

Szeptember  

• Túrázás a veszprémi Gulyadombon, Vár és Betekints völgyben.   

• Futás a Stadion környékén.  

• Kerékpározás a Veszprém és környékén lévő kerékpárutakon.  

 

Október – December időszak  

• Házibajnokságok beindítása. (Foci, csocsó, pingpong, kosárlabda, darts.) 

 

Január – Február időszak  

• Házibajnokságok folytatása (pingpong, csocsó, darts). Opcionálisan bérelt teremben (Simonyi 

és/vagy Vetési) röplabda, kosárlabda, foci. 

 

Március 

• A káros szenvedélyek, szokások, testi-lelki függőségek témákban ismeretterjesztő előadás.  

 

Március – Június időszak  

• Házibajnokságok tavaszi fordulói. (Foci, csocsó, pingpong, kosárlabda, darts.) 

• Kerékpározás Veszprém és környéke, Balaton part.  

• Komplex program: kerékpár – strandolás. 
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Fejlesztés 

• A kollégium udvarának hasznosítása kültéri sporteszközökkel. Finanszírozás: A kollégium 

vezetésével egyeztetve. 

 
2.5.3 Környezeti kultúra, tisztaság 

 

Felelős: Miklós Judit „C” ép., Pigler Károly „B” ép. 

Határidő: Folyamatos 

 

Nevelési cél: A szobák jól át tekinthetőek, könnyen takaríthatóak legyenek, valamint lakói 

rendszeresen és aktívabban vegyenek részt tisztántartásukban.  

- váljék a tanulók igényévé a tiszta, rendes és esztétikus környezet 

- vegyék ki részüket annak megteremtéséből és annak megvalósításából. 

Megvalósítás módja: 

- Fokozottabb napirend szerinti ellenőrzés, önkiszolgáló munkák rendszeressé tétele, szobákon 

belül a munkamegosztás megszerzése.  

- A szinteken lévő faliújságokon megemlékezünk aktuális évfordulókról, ünnepekről, 

gondoskodunk az információk frissítéséről. 

-Kiemelt nevelési feladat az esztétikus, otthonos környezet megteremtésének képessége,  a  „B” és a 

„C” épület  és a szobák  dekorációs feladatai. A szobák dekorálásakor a tanulók ügyeljenek a 

berendezés és a falak épségére. Közös helyiségek, tanuló és előtere felújítása, dekorálása tanulóink 

bevonásával. 

 

2.5.4 Sport 

 

Felelős: Nagy Judit, Békei Csaba, Szarvas Gábor, Onofer László 

Határidő: Folyamatos 

 
Reményeink szerint az éves sportprogram már visszatérhet a régi rendszerhez. 

Tanév elején meghirdetjük a hagyományos szakköreinket, majd a létszámoktól függően október elején 

el is indítjuk azokat. Tervezünk a tavaszi hónapokra egy sportnapot, ahol több számban is versenghetnek 

majd a tanulók. Az évek óta jól működő kondi-termi edzéseket is megtarthatjuk már az idén, akár 

nagyobb létszámmal is. A sporteszközök, a gépek felújítása továbbra is égető probléma, de sajnos már 

kültéri sportszereink is elfogytak. Reményeink szerint ezek pótlása még az év kezdetéig megtörténik 
 

2.5.5 Ifjúságvédelem 

 

Felelős: Baksa Piroska, Kovács Krisztián 

Határidő: folyamatos 

 

A kollégiumban külön státuszon ifjúságvédelmi felelős nem működik. Épületenként 1-1 

nevelőtanár, mint az adott nevelési terület felelőse látja el a szükséges intézményi szintű 

koordinációt a csoportvezető nevelőtanárok segítségével. 

 
A széles értelemben vett gyermek- és ifjúságvédelmi tevékenység minden gyermekre és ifjúra 

kiterjedő gondoskodás, nevelés, valamint érdekvédelem. A kollégium alapvető funkcióit tekintve 

ide tartozik a szocializáció, a nevelés, a tanulmányi munka támogatása, a tudás- és 

kultúraközvetítés, a mentális és fizikai védelem nyújtása, a szociális gondoskodás, a 

hátránykompenzáció, az esélyteremtés, és a tehetséggondozás. 
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A kollégiumi nevelés során mintákat adunk át, értéket, ismereteket, kultúrát közvetítünk, 

tanítványainkat az erkölcsös gondolkodásra és viselkedésre, a helyes és egészséges életvitelre 

ösztönözzük. 

 

A tanévkezdést követően felmérést készítettünk a kollégiumban a hátrányos helyzetű, a 

halmozottan hátrányos helyzetű, sajátos nevelési igényű, illetve a különös figyelmet igénylő 

tanulókról. 

 

A felmérést csoportonként, a csoportvezető nevelőtanárok végzik el, és az ifjúságvédelmi 

koordinátorok összesítik. Az egyéni, célzott beszélgetések során kialakított információs bázis a 

diákok önkéntes adatszolgáltatásán alapul, az adatvédelmi és a személyiség jogokról szóló 

törvény teljes tiszteletben tartásával. 

A felmérés alapján esélyegyenlőségi akcióterv készül. 

 

Nevelőtanáraink gyermek-, és ifjúságvédelemmel összefüggő feladatai: 

- a hátrányos helyzet és a veszélyeztető körülmények időben történő felismerése, 

- a tanulók kollégiumi beilleszkedésének segítése, 

- a tanulmányi munka figyelemmel kísérése, a hátrányok kompenzálása, 

- a tanulók egyéni képességeinek, szociokulturális helyzetének figyelembe vétele napi munkájuk 

során, 

- a diákok képességeinek kibontakoztatása, 

- a tanulók részére az egészségük, testi épségük megőrzéséhez szükséges ismeretek átadása (pl. 

kollégiumi foglalkozások, egyéni beszélgetések, szabadidő szervezés stb. útján.), 

- folyamatos kapcsolattartás és együttműködés a szülői házzal és az iskolával, 

- a diákok emberi méltóságának és jogainak tiszteletben tartása 

 

Kollégiumunk együttműködik a gyermekvédelemmel foglalkozó hatóságokkal, szervezetekkel 

(önkormányzatok, gyermekjóléti szolgálat, nevelési tanácsadó, családsegítő), így segítjük a 

gyermek családban való nevelkedését, a veszélyeztetettség megelőzését és megszüntetését. 

 

Az ifjúságvédelemmel kapcsolatos minden felmerülő kérdés, és azok megoldási lehetőségei 

elsődleges feladataink közé tartoznak. A dolog fontosságát tekintve ez kizárólag együttműködve 

valósítható meg. Az ifjúságvédelmi felelősök megbízatásukat főleg, mint koordinátorok tudják 

teljesíteni. A nevelőtanárokkal, a kollégium vezetőivel és a többi dolgozóval való 

kapcsolatkeresés, beszélgetések alapozzák meg az eredményes munkát. Természetesen a 

Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálattal való kapcsolattartás meghatározó kell, hogy legyen. 
 

2.5.6 Pályaorientáció 

 

Felelős: Egyed Orsolya, Füziné Hajdu Sarolta, Domonkos Zsolt  

Határidő: folyamatos 

 

A pályaorientáció, vagy pályaválasztási nevelési terület célja, hogy felkészítse, segítse a 

tanulókat tanulmányaik folytatására, vagy a pályaválasztásra a középiskola után. Ezért a terület 

figyelme elsősorban a középiskolásokra irányul. 

Ezeket a feladatokat a csoportvezető tanárokkal közösen célszerű megoldani. Elsődleges 

feladat a tájékozódás: beszélgetések csoporton belül, egyénileg a pályaképről, elképzelésekről, 

lehetőségekről. Ezeket a beszélgetéseket a csoporton belül lehet lebonyolítani a 

leghatékonyabban. 

A csoporton belüli beszélgetéseken kívül van lehetőség szakmai segítség kérésére is. Ehhez 
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felvesszük a kapcsolatot a Megyei Munkaügyi Központtal, ahol célirányos, egyéni 

foglalkozásokat tartanak a tanulóknak. 

Továbbá meghívott előadóként Mészáros Péter a Veszprémi Egyetem munkatársa tart 

tájékoztatást az érdeklődőknek. Felkérjük a városban működő olyan intézmények képviselőit is, 

ahol szakmákat tanítanak, OKJ-s képzéseket végeznek, hogy ismertessék a lehetőségeket végzős, 

érdeklődő diákjainkkal. 
 

 

2.5.7 Kulturális, esztétikai nevelés 

 
Kulturális, esztétikai nevelés 

  

A munkacsoport tagjai: Molnárné Ágfay Gabriella, Egyed Orsolya, Füziné Hajdu Sarolta, 

Horváth Csaba, Keresztyén József, Miklós Judit és a tanév során az egyes projekteket szervező 

kollégák.  

Határidő: folyamatos 

 

Célunk: A megváltozott járványügyi és energetikai helyzet miatt kialakult „életmódhoz” 

szükséges igazodni a kollégiumi élet szervezésénél, így a programok, események összeállításánál 

is. A fokozott körültekintés, elővigyázatosság, az egészségügyi előírások, továbbá a szigorú 

takarékossági intézkedések betartása mellett is célunk, a hagyományok ápolása, a nemzeti 

kultúránkhoz való kötődés erősítése, az irodalmi, a zenei, a képzőművészeti és a vizuális 

képességek megismerése, bemutatása, fejlesztése- elsősorban kiscsoportos foglalkozások 

valamint online módon történő kapcsolattartás keretében.  

Támogatjuk, Veszprém város művészeti- és sportegyesületeinek megismerését és az azokban való 

részvételt, de csak a megfelelő előírások betartásával.  

 

Feladatunk: A digitális lehetőségeink alkalmazásával is, illetve a kiscsoportokban történő 

foglalkozások szorgalmazásával, változatos programlehetőségeket biztosítani tanulóink számára, 

szabadidejük hasznos eltöltéséhez. A tervezés, szervezés során, figyelembe vesszük tanulóink 

érdeklődését, életkori sajátosságait, kollégáink szerteágazó érdeklődési körét, tevékenységük 

„tárházát”, az intézményi lehetőségeket, amelyeket a kialakult helyzetben meg tudunk valósítani. 

A diákok kulturált életmódjának és igényességének kialakításához, olyan előadásokat, 

vetélkedőket, ismereteiket fejlesztő-, és segítő foglalkozásokat, szakköröket, szervezünk, melyek 

hozzájárulhatnak ismereteik, látókörük bővítéséhez.   

Fontos, hogy a- megújuló - Diákönkormányzat (DÖK), a diákok képviselői, aktívan 

bekapcsolódjanak és segítsenek – ötleteikkel, közreműködésükkel ebben a munkában, hiszen a 

programok csak akkor érik el a céljukat, ha ez közös akaraton, együttműködésen alapul.  

 

Tervezett rendezvényeink elsősorban kisebb csoportokban illetve online módon történhet: 

 

Szeptember - október:  

Városismereti séta az új kollégistákkal 

Felelős: Csoportvezető nevelőtanárok 

Határidő: szeptember vége 

 

Városismereti előadás és filmvetítés 

Felelős: Weltnerné Rácz Zsuzsanna 

Határidő: szeptember 15. 

 

Elsősavató 
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Felelős: Molnárné Ágfay Gabriella, Győrváry Virág, Baksa Piroska, Füziné Hajdu Sarolta, Egyed 

Orsolya, Weltnerné Rácz Zsuzsanna, Békei Csaba 

Határidő: szeptember vége 

 

Gizella nyomában projekt 

Felelős: Miklós Judit 

Határidő: szeptembertől júniusig folyamatos 

 

Művészeti műhely 

Felelős: Miklós Judit 

Határidő: szeptembertől júniusig folyamatos 

 

„Egy nap a kollégiumért” park és környezet rendezése –  

Felelős: Egyed Orsolya, Füziné Hajdu Sarolta, Weltnerné Rácz Zsuzsanna 

Határidő: október vége 

 

Térfoglaló (EKF 2023 Pályázati program) 

Felelős: Némethné Takács Cecília, nevelőtestület 

Határidő: október vége 

 

November: 

Pénzügyi és gazdálkodási ismeretek – Molnár Lajos pénzügyi tanácsadóval - kis csoportban 

Felelős: Egyed Orsolya, Füziné Hajdu Sarolta 

Határidő: folyamatos 

 

„Ugrás a jövőbe” pályázati program 

Felelős: Némethné Takács Cecília, Nagy Judit, nevelőtestület 

Határidő: folyamatos 

 

December:  

    „És te mit viszel magaddal” (EKF2023) gála 

    Felelős:Némethné Takács Cecília, Miklós Judit, Molnárné Ágfay Gabriella, nevelőtestület  

 

Kollégiumi Karácsony (műsor és ünnepi vacsora) 

  Felelős: Füziné Hajdu Sarolta, Egyed Orsolya, Weltnerné Rácz Zsuzsanna, Győrváry Virág, 

Molnárné Ágfay Gabriella 

 Határidő: december 20. 

 

Január: 

A magyar kultúra napja. 

Felelős: Csoportvezető nevelőtanárok 

Határidő: január vége 

 

 Február: 

Félévi közgyűlés 

Felelős: DÖK, Győrváry Virág  

Határidő: február 

 

Pályaorientációs, pályaválasztási beszélgetés, tanácsadás – Mészáros Péter a Pannon Egyetem 

tanulmányi referensével - kis csoportban 

Felelős: Füziné Hajdu Sarolta 
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Határidő: folyamatos 

 

Rendőrségi előadás 

Felelős: Baksa Piroska 

Határidő: az előadó szerint 

 

 Március:  

Bolyai matekverseny 

Felelős: Onofer László 

Határidő: március vége 

 

„Egy nap a kollégiumért” park és környezet rendezése –  

Felelős: Egyed Orsolya, Füziné Hajdu Sarolta, Weltnerné Rácz Zsuzsanna 

Határidő: március vége 

 

Egészségnap 

Felelős: Weltnerné Rácz Zsuzsanna, Győrváry Virág 

Határidő: március vége 

 

 Április:  

A magyar költészet napja 

Felelős: Nagy Judit 

Határidő: április vége 

 

Kollégiumi ballagás és ünnepi vacsora 

Felelős: Keresztyén József és Domonkos Zsolt 

Határidő: április vége 

 

 Május: 

Gizella napok 

Felelős: Miklós Judit 

Határidő: május 

 

 Június: 

Pedagógus napi műsor szervezése 

Felelős: DÖK, Győrváry Virág 

Határidő: június eleje 

 

Tanévbúcsúztató buli 

Felelős: Onofer László, Kovács Krisztián 

Határidő: június eleje 

 

Megemlékezések, aktualitások a faliújságokon 

„B” épület felelős: Balla Attila, szintfelelősök 

„C” épület felelős: Miklós Judit, szintfelelősök 

Határidő: folyamatos 

 

Rendezvények fotózása: Miklós Judit, Domonkos Zsolt, Győrváry Virág  

 

Hangosítás, AV-technika, videózás: Fehér Csaba, Onofer László 
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3. Munkamegosztás a pedagógiai – szakmai feladatok ellátásában 

A nevelési területek megbízott felelősei: 2022-2023-es tanévben: 

 

 Nevelési terület „B” épület „C” épület 

1. Értelmi nevelés, tanulmányi 

munka 
Balla Attila Fehér Judit 

2. Kultúra-, szabadidő-szervezés  programszervező tanárok 

3. Pályaorientáció Egyed Orsolya, Füziné Hajdu Sarolta, 

Domonkos Zsolt, 

4. Egészséges életmód, egészségnevelés 
Szarvas Gábor, 

Kovács Krisztián 

W. Rácz Zsuzsanna 

N. Takács Cecília 

Miklós Judit, 

Győrváry Virág, 

Fehér Judit 

5. Környezeti kultúra, tisztaság 

 

Pigler Károly Miklós Judit, 

szintfelelősök 

6. Sport Békei Csaba, 

Szarvas Gábor 

Onofer László 

Nagy Judit 

7. Ifjúságvédelem Kovács Krisztián 

 

Baksa Piroska, 

Molnárné Ágfay 

Gabriella 

8. Honlap Fehér Csaba, programszervezők 

(tartalom) 

Rendszergazda (technika) 

9. Közösségi szolgálat szervezése N. Takács Cecília, Baksa Piroska 

10. Kollégiumi kiállítások szervezése Miklós Judit, Balla Attila, Keresztyén 

József,  Pigler Károly 
 

 

A munkaközösségek megbízott felelősei a 2022-2023-es tanévben: 

 

1. Szakmai fejlesztés munkaközösség Onofer László 

2. Tehetséggondozó munkaközösség  
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A 2022-2023-as tanévre vállalt feladatok, megbízások: 
 

 

1.  

Közalkalmazotti Tanácsi tagság 
Pigler Károly, Weltnerné Rácz Zsuzsanna, 

Szalayné Hogyor Andrea 

2.  

Pedagógus Szakszervezeti képviselő 

 

Füziné Hajdu Sarolta 

3.  

Diákönkormányzati munka segítése 

 

Győrváry Virág 

4.  

E-KRÉTA adminisztrátor 

 

Onofer László 

4.  

Fegyelmi Bizottság 
Baksa Piroska, Békei Csaba + az 

aktuálisan érintett csoportvezető nevelőtanár 

5.  

Munkavédelmi felelős 

 

Domonkos Zsolt 

6.  

Rendőrségi összekötő 

 

Baksa Piroska 

7.  

Adatvédelmi felelős 

 

Onofer László 

8.  

Önértékelést segítő munkacsoport 

 

Onofer László 

 

 

 

Diákkörök, szakkörök, szabadidős klubok meghirdetése: 
 

FOGLALKOZÁS PEDAGÓGUS IDŐPONT 

MOZGÓKÉP-ZENEVILÁG Domonkos Zsolt, Keresztyén 

József 

egyeztetés alatt 

JÁTÉK KLUB Füziné H. Sarolta, Egyed 

Orsolya 

hétfő, 19.30 

ANIME Füziné H. Sarolta egyeztetés alatt 

KONDI KLUB Békei Csaba egyeztetés alatt 

MOZDULJ, TÁNCOLJ!  Némethné T. Cecília 

Molnárné Ágfay Gabriella 

egyeztetés alatt 

MŰVÉSZ MOZI Fehér Csaba egyeztetés 
alatt 
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ÖTLETTEREMTŐ MŰHELY Miklós Judit egyeztetés alatt 

BALANCE SZAKKÖR Nagy Judit, egyeztetés alatt 

SZÍNHÁZBARÁTOK 

SZAKKÖRE 

Weltnerné Rácz Zsuzsanna egyeztetés alatt, havi 

egy alkalom 

UNIVERZUM-MOZIVERZUM Onofer László, Kovács 

Krisztián 

egyeztetés alatt 

SALÁTA N. Takács Cecília egyeztetés alatt 

KOMMUNIKÁCIÓ, 

SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS 

Molnárné Ágfay 

Gabriella 

egyeztetés alatt 

DEKOR MŰHELY Pigler Károly egyeztetés alatt 

ANGOL KUCKÓ Kovács Krisztián, 

Kissné Jancsó Enikő 

egyeztetés alatt 

ÉLETMÓD Fehér Judit egyeztetés alatt 

Beszéljük meg! N. Takács Cecília egyeztetés alatt 

Foci szakkör Békei Csaba egyeztetés alatt 

Kikapcsoló Baksa Piroska egyeztetés alatt 

JÓGA - ZUMBA Győrváry Virág egyeztetés alatt 

VILÁGJÁRÓ Balla Attila, Keresztyén József egyeztetés alatt 

PING-PONG Szarvas Gábor egyeztetés alatt 

 
Korrepetálások, felkészítők: 

 
 

FOGLALKOZÁS PEDAGÓGUS IDŐPONT 

BIOLÓGIA Keresztyén József, Miklós 

Judit, N. Takács Cecília, 

Weltnerné Rácz Zsuzsanna 

egyeztetés alatt 

MATEMATIKA, FIZIKA Onofer László egyeztetés alatt 

FÖLDRAJZ Balla Attila, Nagy Judit, 

N. Takács Cecília, 

Keresztyén József, Füziné 

Hajdu Sarolta, Pigler Károly 

egyeztetés alatt 

RAJZ, VIZUÁLIS KULTÚRA Miklós Judit, Pigler Károly egyeztetés alatt 

TANULÁSMÓDSZERTAN Fehér Csaba egyeztetés alatt 
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TÖRTÉNELEM Baksa Piroska, Békei Csaba, 

Domonkos Zsolt 

 

egyeztetés alatt 

TÖRTÉNELEM ÉRETTSÉGI 

FELKÉSZÍTŐ 

Baksa Piroska egyeztetés alatt 

KÉMIA Molnárné Ágfay Gabriella egyeztetés alatt 

ANGOL NYELV Kovács Krisztián, Kissné 

Jancsó Enikő 

egyeztetés alatt 

NÉMET NYELV Fehér Judit egyeztetés alatt 

KÖNYVVITEL, STATISZTIKA Egyed Orsolya egyeztetés alatt 

 

 

A külső kapcsolatokról: 

Hagyományosan jó a kapcsolatot ápolunk a városban működő intézményekkel: pl. Hangvilla, 

Pannon Várszínház, Pannon Egyetem, Váci Mihály Irodalmi Színpad, Petőfi Színház, Agóra, 

Eötvös Károly Megyei Könyvtár, NNK, Munkaügyi Központ, Egészségnevelési Iroda, Megyei 

Rendőr Főkapitányság, Családsegítő Szolgálat stb. 

Új partner: Veszprém-Balaton EKF 2023 Veszprém Programiroda 

A város középiskoláival a csoportvezető nevelőtanárok tartják folyamatosan a kapcsolatot 

(tanulmányi-, kulturális tevékenységek). 

 

4. Munkamegosztás a pedagógiai irányításban, az operatív szervezésben és 

ellenőrzésben 

 
A nevelőmunka különböző területeinek irányítását, ellenőrzését a kollégiumi vezetői tanács végzi. 

 

A kollégiumi vezetői tanács tevékenységének célja a demokratikus vezetés, irányítás és légkör 

megteremtése; jobbító szándékú, kritikus–önkritikus hangvétel kialakítása. 

 

Tagjai: intézményvezető, 

intézményvezető-helyettesek, 

kibővített ülésein: 

szakszervezeti képviselő, 

közalkalmazotti tanács elnöke, 

munkaközösség-vezetők, 

az aktuálisan meghívott nevelőtestületi tagok 

A kollégiumi vezetői tanács az SZMSZ-ben meghatározott rendben munkaértekezleteket tart. 

Az ülések témái egyrészt a végzett munka értékelése, másrészt a következő időszak 

feladatainak megbeszélése. 

A tanács minden alkalommal foglalkozik az aktuális problémák, gondok megoldásával, a 

kollégium dolgozói által felvetett ésszerű javaslatokkal. 

Munkamegosztás a vezetői tanács tagjai között: 

Fehér Csaba, intézményvezető 

- intézményi szintű tanügyigazgatási és pedagógiai feladatok irányítása és ellenőrzése, 



21  

 

Némethné Takács Cecília, általános intézményvezető-helyettes 

- az igazgató általános helyettesítése szükség esetén 

- tanügyigazgatási feladatok intézése 

- pályázatok, beszerzések koordinálása 

- dokumentum-előkészítő munkák szervezése 

- nevelési területek szervezése és ellenőrzése a „C” épületben 

 

Pedagógiai intézményvezető-helyettes 

- az intézményi feladatok szakmai-pedagógiai koordinációja 

- E-KRÉTA feladatok szervezése, értékelése a kollégiumban, 

- éves intézményi szintű statisztikai adatgyűjtés, 

- nevelési területek szervezése és ellenőrzése a „B” épületben 

 

Füziné Hajdu Sarolta szakszervezeti képviselő 

- dolgozói érdekvédelem ellátása 

 

Pigler Károly, a közalkalmazotti tanács elnöke 

- az alkalmazotti közösség képviseletében a részvételi jogok gyakorlása 

- részvétel nevelőtestületi megbízás alapján a fegyelmi ügyek lebonyolításában 

- a munkaközösség szakmai munkájának vezetése, szervezése 

 

Iskolai összekötők: 

Minden csoportvezető nevelőtanár a saját tanulócsoportjának diákjai révén ápolja az érdekelt 

iskoláknál a jó intézményi kapcsolatokat. 

 

5. A tanév rendje, rendezvényei 

 
5.1 A 2022/2023. tanév rendje 

5.1.1. A tanév, a tanítási év 

- A nevelési-oktatási intézményekben a munkát a tanév, ezen belül a tanítási év keretei között kell 

megszervezni. A 368/2022. (IX. 29.) Korm. rendelet értelmében a nemzeti köznevelésről szóló 2011. 

évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 4. § 31. pontjától, valamint a szakképzésről szóló 2019. évi 

LXXX. törvény (a továbbiakban: Szkt.) 34. § (1) bekezdés b) pontjától, valamint a 2022/2023. tanév 

rendjéről szóló 22/2022. (VII. 29.) BM rendelet (a továbbiakban: R.) 2. § (2) bekezdésétől eltérően a 

2022/2023. tanévben a tanítási év utolsó tanítási napja 2023. június 16. (péntek). 

- Az iskola utolsó, befejező évfolyamán vagy befejező szakképzési évfolyamán az utolsó tanítási nap 

a) középfokú iskolákban 2023. május 4., 

b) a két évfolyamos részszakmára való felkészítést folytató szakiskolákban 2023. május 31. 

- A tanítási év lezárásának, a tanuló minősítésének, a magasabb évfolyamra lépésnek nem akadálya, 

ha az iskola a rendkívüli tanítási szünet elrendelése miatt kieső tanítási napokat a nemzeti 

köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 30. § (3) bekezdésében 

meghatározottak szerint nem tudja teljes egészében pótolni. Az iskola indokolt esetben gondoskodik 

az elmaradt tananyag 2023/2024. tanítási évben történő feldolgozásáról. 

- A tanítási év lezárását követően az iskola – ha az iskola fenntartója azzal egyetért és az ahhoz 

szükséges feltételeket biztosítja – a tanulói részére pedagógiai program végrehajtásához nem 
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kapcsolódó foglalkozásokat szervezhet, amelyeken a részvételt a tanuló, kiskorú tanuló esetén a szülő 

az iskola igazgatójához benyújtott kérelemben kezdeményezheti. 

- A 2022/2023. évi átmeneti időszak téli közfoglalkoztatásával összefüggő képzési programban 

felnőttoktatás keretében részt vevő tanulók a 2022/2023. tanévre 2022. szeptember 1-jét követően is 

beiratkozhatnak. 

- Az EFOP-3.7.1-17 „Aktívan a tudásért” projektben felnőttoktatás keretében részt vevő tanulók a 

2022/2023. tanévre 2022. szeptember 1-jét követően is beiratkozhatnak. 

- Az alapfokú művészeti iskolákban és a felnőttoktatásban a tanítási év első és utolsó napját – a tanítási 

év első és utolsó hetének keretében – az igazgató határozza meg. 

- A tanítási év első féléve 2023. január 20-ig tart. Az iskolák 2023. január 27-ig értesítik a tanulókat, 

kiskorú tanuló esetén a szülőket az első félévben elért tanulmányi eredményekről. Az értesítést ettől a 

naptól számított öt munkanapon belül kell megküldeni. 

- Az első félév és tanítási év utolsó napját, a középiskolában a május-júniusi szóbeli érettségi 

vizsgaidőszak utolsó napját követő tizenöt napon belül az iskolák a nevelőtestületi értekezleten 

elvégzik a pedagógiai munka elemzését, értékelését, hatékonyságának vizsgálatát. A nevelőtestületi 

értekezletről készített jegyzőkönyvet tájékoztatás céljából meg kell küldeni a fenntartónak. 

- Ha az iskola ellenőrzési körén kívül eső elháríthatatlan ok miatt az iskola működtetése nem 

lehetséges, az iskola igazgatójának jelzése alapján a köznevelésért felelős miniszter az érintett 

iskolában, feladatellátási helyen, évfolyamon vagy osztályban határozott időre tantermen kívüli, 

digitális munkarendet rendelhet el. 

 

5.1.2 Tanítási szünet a tanítási évben, a tanítás nélküli munkanapok 

- A tanítási évben – a tanítási napokon felül – a nevelőtestület a tanév helyi rendjében meghatározott 

pedagógiai célra az általános iskolában, a fejlesztő nevelést-oktatást végző iskolában és az alapfokú 

művészeti iskolában négy, a nappali oktatás munkarendje szerint működő gimnáziumban, 

szakiskolában és készségfejlesztő iskolában hét, a szakgimnáziumban nyolc, az utazó 

gyógypedagógusi, utazó konduktori hálózatban négy munkanapot tanítás nélküli munkanapként 

használhat fel, amelyből – az utazó gyógypedagógusi, utazó konduktori hálózat kivételével – egy 

tanítás nélküli munkanap programjáról – a nevelőtestület véleményének kikérésével – az iskolai 

diákönkormányzat jogosult dönteni, egy tanítás nélküli munkanap kizárólag pályaorientációs célra 

használható fel. 

- A 368/2022. (IX. 29.) Korm. rendelet értelmében az Nkt. 30. § (4) bekezdésében, valamint az Szkt.) 

34. § (3) bekezdésében foglaltaktól eltérően a tanulónak a 2022/2023. tanítási évben két alkalommal 

kell legalább hat összefüggő napból álló tanítási szünetet biztosítani. 

- Az R. 7. § (2) bekezdésében foglaltaktól eltérően a 2022/2023. tanévben a téli szünet előtti utolsó 

tanítási nap 2022. december 21. (szerda), a szünet utáni első tanítási nap 2023. január 9. (hétfő). 

 (4) Az R. 7. § (1) bekezdésében meghatározott őszi szünet a 2022/2023. tanévben nem adható ki. 

Ettől a nemzetiségi oktatásban részt vevő iskolák sem térhetnek el. 

- A tavaszi szünet előtti utolsó tanítási nap 2023. április 5. (szerda), a szünet utáni első tanítási nap 

2023. április 12. (szerda). 

- A szünetek napjain, ha azok munkanapra esnek, az iskolák – szükség esetén – gondoskodnak a 

tanulók felügyeletéről. A felügyelet megszervezéséről több iskola közösen is gondoskodhat. 




