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1 Szeptember 

 Szülői értekezlet a 9. évfolyamos tanulók szüleinek, kollégiumi tanévnyitó 

Felelős: Varga Zsolt 

 Csoportokon belüli közösségek kialakítása, tanulók beilleszkedésének segítése 

Felelősök: csoportvezetők 

 A diákönkormányzat újjászervezése 

Felelős: Tanulók szabadidős foglalkozás igényének felmérése 

Felelős: Varga Zsolt 

 Munka- és tűzvédelmi oktatás és bejárás 

Felelős: Munka- és tűzvédelmi felelős, csoportvezetők 

 A nevelő-oktató munka tervezésére, dokumentálására előírt tervek elkészítése, naplók 

vezetése 

 Éves munkaterv  

Felelős: Varga Zsolt 

 Csoportfoglalkozási és szakköri tervek elkészítése 

Felelősök: csoportvezetők 

 Foglalkozási naplók: 

 Nevelői feljegyzések elektronikusan 

 Ügyeleti napló 

 Szilenciumi foglalkozás és jelenlét 

 Szabadidős foglalkozások 

 Csoportfoglalkozások nyilvántartása 

Felelősök: csoportvezetők 

 A 9. évfolyamnak énekkari bemutató a Kossuth Zsuzsanna Leánykollégiumban  

 Szeptember 25-én Rumi Alexandra szociális segítő közösségfejlesztő tréningje a 9. 

évfolyam részére 

 Városi futballbajnokságon való részvétel kezdete 

Felelős: Platz László 

2 Október 

 A felzárkóztató foglalkozások beindítása a 9. évfolyamos tanulók körében  

Felelős: csoportvezetők 

 Sport, szabadidős és tematikus foglalkozások, korrepetálások beindítása 

Felelős: csoportvezetők, reszortfelelősök 

 Kollégiumi fogadóóra az iskolai szülői értekezletek alkalmával 

Felelős: csoportvezetők 

 Október 16-án Rumi Alexandra szociális segítő közösségfejlesztő tréningje a 12. 

évfolyam részére 
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 Fair Play kupán való részvétel 

Felelős: Platz László   

3 November 

 Évközi tanulmányi munka értékelése 

Felelős: csoportvezetők 

 Csoportfoglalkozások látogatása (Módly Zoltán – November 13.) 

Nevelőtanár önértékelése 

Felelős: Varga Zsolt 

 November 13-án Rumi Alexandra szociális segítő közösségfejlesztő tréningje a 11. 

évfolyam részére 

4 December 

 Csoportfoglalkozások látogatása (Platz László – December 10.) 
Nevelőtanár önértékelése 

Felelős: Varga Zsolt 

 Mikulás ünnepség és discó (december 5-én) a 12. évfolyam szervezésében 9. 

évfolyamosok műsora 

Felelősök: Módly Zoltán és a 9. évfolyam csoportvezető 

Felelősök: Csoportvezetők, DÖK 

 December 11-én Rumi Alexandra szociális segítő közösségfejlesztő tréningje a 10. 

évfolyam részére  

 December 18 -án közös karácsonyi koncert a Kossuth Zsuzsanna Leánykollégiummal 

18:00-kor  

5 Január 

 Félévi munka értékelése. 

Felelősök: csoportvezetők 

 Pályaválasztás segítése 

 Január 15-én Rumi Alexandra szociális segítő előadása a kollégisták részére 

6 Február 

 Kollégiumi fogadóóra az iskolai szülői értekezletek alkalmával 
Felelős: csoportvezetők 

 Felsőoktatási jelentkezések segítése 
Felelősök: csoportvezetők  
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 Csoportfoglalkozások látogatása - (Székely Szabolcs – Február 17.) 

Nevelőtanár önértékelése 

Felelős: Varga Zsolt 

 Közös farsangolás a Kossuth Zsuzsanna Leánykollégiummal 

Felelős: Székely Szabolcs  

 Február 12-én Rumi Alexandra szociális segítő közösségfejlesztő tréningje a 12. 

évfolyam részére  

7 Március 

 Csoportfoglalkozások látogatása – (Fehér Szilárd - Március 19.) 

Nevelőtanár önértékelése 

Felelős: Varga Zsolt 

 Március 11-én Rumi Alexandra szociális segítő közösségfejlesztő tréningje a 11. 

évfolyam részére 

 Kossuth Zsuzsanna Városi Szavalóverseny 

Felelős: Varga Zsolt 

 Ádesz-kupa 

Felelős: Fehér Szilárd 

8 Április 

 Évközi tanulmányi munka értékelése 
Felelős: csoportvezetők 

 Kollégiumi ballagás - végzősök búcsúztatása, jutalmazása 
Felelősök: Módly Zoltán, Varga Zsolt 

 10 x 10 labda a kosárban sportverseny a Kossuth Zsuzsanna Leánykollégiumban 

 Április 15-én Rumi Alexandra szociális segítő közösségfejlesztő tréningje a 10. 

évfolyam részére 

 Ádesz kupa 

Felelős: Fehér Szilárd 

9 Május 

 Diákközgyűlés, jutalmazások 

Felelősök: DÖK 

 Jelentkezés a kollégiumba a következő tanévre 

Felelős: Varga Zsolt 

 Május 13-án Rumi Alexandra szociális segítő közösségfejlesztő tréningje a 10. 

évfolyam részére 
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10 Június 

 A tanév munkájának értékelése 

Felelős: csoportvezetők, kollégiumvezető  

 Kollégiumi felvételi kérelmek elbírálása, szülők kiértesítése 

Felelős: iskola igazgatója, kollégiumvezető  

 10.-én Rumi Alexandra szociális segítő előadása a kollégisták részére 

11 Folyamatos feladataink 

 csoportvezetői feladatok végzése 

 pedagógiai felügyelet ellátása 

 reszortfeladatok teljesítése 

 házirend betartatása 

 a digitális napló bejegyzéseinek folyamatos figyelemmel kísérése 

 kollégiumi programok és rendezvények megvalósítása 

 továbbképzéseken részvétel 

 kulturális rendezvények látogatása és szervezése 

 kapcsolattartás: az intézményegységek között, a szülőkkel, a városi kollégiumokkal, a 

szakmai szervezetekkel, osztályfőnökökkel, szaktanárokkal 

 munkaközösségi munkaterv feladatainak megvalósítása 

 egyéni foglalkozások növelése, differenciált bánásmód érvényesítése körében 

 a honlap frissítése, aktualizálása 

A folyamatos feladatok megvalósításában a nevelőtestület minden tagja érintett.  

12 Ellenőrzés – értékelés 

Nevelés-oktatás területén: 

 A tanulók önkiszolgáló tevékenységének, környezetük rendben tartásának napi 

ellenőrzése, és havi értékelése. 

Felelősök csoportvezetők 

 Csoportfoglalkozások látogatása 

Felelős: kollégiumvezető 

 Szilenciumi foglalkozások látogatása 

Felelős: kollégiumvezető 

Határidő: folyamatos 

 Szabadidős foglalkozások látogatása 

Felelős: kollégiumvezető, csoportvezetők 

Határidő: folyamatos 



 

6 

12.1 Tanügyi adminisztráció területén. 

 Törzskönyv vezetésének ellenőrzése – októberben és júniusban 

Felelős: kollégiumvezető 

 Csoportfoglalkozás-tervek ellenőrzése 

Felelős: kollégiumvezető 

Határidő: október 

 Nyilvántartások ellenőrzése (szilenciumi jelenlét, szabadidős részvétel, 

csoportfoglalkozás) 

Felelős: kollégiumvezető 

 Pedagógus elektronikus napló (kréta) ellenőrzése 

Felelős: kollégiumvezető 

Határidő: havonta 

 Munkaidő-nyilvántartás ellenőrzése 

Felelős: kollégiumvezető 

Határidő: havonta 
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13 FOGLALKOZÁSI TERV 

A kollégiumi foglalkozások tartalmát és időkeretét meghatározzák: A kollégiumi nevelés 

országos alapprogramja és a kollégiumi pedagógiai program. E két dokumentum és a 

rendelkezésre álló pedagógus kötött munkaidőkeret alapján kollégiumunk foglalkozási terve a 

következőképpen alakul: A tanulók számára kötelező felkészítő foglalkozások száma heti 12 

óra (45 perces órákban számítva) 16.00-18,35 óráig. Szabad szilenciumot kapnak a tanulók, ha 

a tanulmányi átlaguk eléri a 4,5.  

13.1 Csoportfoglalkozások 

A csoportfoglalkozások tekintetében a kollégiumi foglalkozások keretterve határozza meg a 

kötelezően feldolgozandó témákat és az arra fordítandó időkeretet A tematikus 

csoportfoglalkozásokat a csoport munkatervében elfogadottak szerint kell megtartani. 

13.2 Egyéni törődést biztosító foglalkozások 

A szilencium kivételével bármikor lehetősége van a tanulónak és a nevelő tanárnak egyéni 

beszélgetést kezdeményezni. A foglalkozások célja a segítségnyújtás, a tanácsadás, magánéleti, 

közösségi, tanulási, stb. problémák megbeszélése. 

13.3 A választható foglalkozások közül heti egyet kell választania a 

tanulónak.  

 Rendszeres foglalkozások: 

 Sakk 

 Labdarúgás 

 Média 

 Film 

 Gépírás 

 Ének-zene 

 Nem rendszeres foglalkozások: 

 a kollégium hagyományos rendezvényei  

 színházlátogatás 

 városi versenyekre való felkészítés és azokon való részvétel  

 DÖK programok 

 vetélkedők, előadások, megemlékezések 

 kollégiumok közötti sportrendezvények  

13.4 Egyéb foglalkozások 

Alkalomszerűen, aktualitás függvényében tartunk foglalkozásokat a kollégiumi élet 

szervezettségének megőrzése érdekében a kollégium kisebb közösségei részére 

(lakóegységeknek, egy emeleten lakóknak, évfolyamoknak). 

A tanév helyi rendje: 
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1. A tanítási év: 

 2019. szeptember 1. Beköltözés a kollégiumba 

 2020. június. 12. Kiköltözés a kollégiumból 

2. Értekezletek, fogadóórák 

 2019. szept. 1. Szülői értekezlet a 9. évfolyamos tanulók szüleinek 

 2019. okt. 3. és 17. Fogadóóra a kapcsolatos iskolák 

 szülői értekezleteinek napján 

 2020. január 20-24. Az első félév munkájának értékelése 

 2020. január 30. Fogadóóra a kapcsolatos iskolák 

 szülői értekezleteinek napján 

 2020. június 11-12. A második félév munkájának értékelése 

3. Jelentkezés és felvétel a kollégiumba (2020-21-es tanévre) 

 2020. május 31. Felvételi kérelmek benyújtásának határideje 

 a leendő 10 – 14. évfolyam számára 

 2020. június 25. Felvételi kérelmek benyújtásának határideje 

 a leendő 9. évfolyam számára 

 2020. június 31. Felvételi kérelmek elbírálása 

 2020. július 15. Szülők, tanulók kiértesítése a felvételről 

4. Kollégiumi élethez kapcsolódó ünnepek, hagyományok 

 2019. augusztus. 31. Kollégiumi tanévnyitó 

 2019. december 6. Mikulás ünnepség 

 2020. április Kollégiumi ballagás 

Kollégiumok közötti versenyek kiírás szerint.  
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