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MUNKATERV 

2022/2023. 

I. Bevezetés 
 

A szakképzésről szóló 2019. évi LXXX. törvény 34.§ (2) bekezdése szerint a szakképző intéz-

ményben a tanév rendje megegyezik az oktatásért felelős miniszter által a köznevelési intézmé-

nyek tekintetében rendeletben megállapítottakkal. A szakképző intézmény ez alapján éves mun-

katervet készít. A 2022/2023-as tanév munkaterve a szakképzési törvény (Szkt.), a szakképzés-

ről szóló törvény végrehajtásáról szóló 12/2020. (II.7.) Korm. rendelet (Szkr.), továbbá az 

emberi erőforrások minisztere által a 2022/2023. tanév rendjéről kiadott 22/2022. (VII. 29.) 

BM rendelet, valamint az iskola alapdokumentumai alapján készült. Meghatározza a tanév he-

lyi rendjét, céljait és feladatait. 

 

Egyéb jogszabályok, rendeletek: 

 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről, 

 A Kollégiumi nevelés országos alapprogramja,  

 326/2013(VIII.30) Korm. rendelete, 

 326/2013(VIII.30) Korm. rendelet módosítása 235/2016. (VII.29.) Korm. rendelet, 

 20/2022. (VI. 8.) EMMI rendelet a 2022/2022. tanév rendjéről, 

 A pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. 

évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/ 

2013. Korm. rendelet módosításáról, 

 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a 

köznevelési intézmények névhasználatáról. 

 

- a kollégium alapdokumentumai: 

 Pedagógiai Program, 

 SZMSZ, 

 Házirend, 

 DÖK SZMSZ. 
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A kollégiumi munkaterv határozza meg a kollégiumi tanév helyi rendjét. Elkészítéséhez az 

intézményvezető kikéri a fenntartó és a diákönkormányzat véleményét. 

 

A kollégiumi tanév helyi rendjében határozzuk meg: 

 a szünetek időtartamát, 

 a nemzetünk szabadságtörekvéseit tükröző, továbbá nemzeti múltunk mártírjainak 

emlékét, példáját őrző, az aradi vértanúk (október 6.), a kommunista és egyéb diktatú-

rák áldozatai (február 25.), a holokauszt áldozatai (április 16.), a Nemzeti Összetarto-

zás Napja (június 4.), a március 15-ei és az október 23-ai nemzeti ünnepek, valamint 

az iskola hagyományai ápolása érdekében meghonosított egyéb emléknapok, megem-

lékezések időpontját, 

 a kollégiumi élethez kapcsolódó ünnepek megünneplésének időpontját, 

 az előre tervezhető nevelőtestületi értekezletek, szülői értekezletek, fogadóórák idő-

pontját, 

 minden egyéb, a nevelőtestület által szükségesnek ítélt kérdést. 

 

II. A tanév helyi rendje 
 

1. A tanév kezdő és befejező időpontja  
 

A 368/2022. (IX. 29.) rendkormányrendelet a 2022/2023. tanév rendjéről alapján: 

 

a 2022/2023. tanévben a tanítási év első tanítási napja 2022. szeptember 1. (csütörtök) és utolsó 

tanítási napja 2023. június 16. (péntek). A  tanítási napok száma – ha e rendelet másképp nem 

rendelkezik – száznyolcvanhárom nap.  

A  nappali oktatás munkarendje szerint működő szakgimnáziumban százhetvenkilenc, 

gimnáziumban és szakiskolában száznyolcvan nap a tanítási napok száma. 

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 első féléve 2023. január 20-ig tart. Az  iskolák 2023. január 27-ig értesítik a  ta-

nulókat, kiskorú tanuló esetén a szülőket az első félévben elért tanulmányi eredményekről. 



5 
 

2. A szünetek ideje 
 

Az őszi szünet a tanévben nem adható ki. 

A téli szünet előtti utolsó tanítási nap 2022. december 21. (szerda), a szünet utáni első tanítási 

nap 2023. január 9. (hétfő). 

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

nap 2023. április 12. (szerda). 

 

3. Az iskolavezetés javaslata a jogszabályban biztosított tanítás nélküli 
munkanapok felhasználásáról 

 

A kollégiumban nem releváns. 
 

4. Munkanap áthelyezések 
 

Eredeti munkanap Áthelyezett munkanap Program 

október 31. október 15. szombat  Szombat pénteki munkarend szerint. 
 

5. Nemzetünk szabadságtörekvéseit tükröző, továbbá nemzeti múltunk 
mártírjainak emlékét, példáját őrző nemzeti ünnepek és emléknapok  
 

Dátum Ünnep Megemlékezés módja 

Nemzeti ünnepek 

2022. október 23. 1956-os forradalom intézményi szintű ünnepség vagy online 

megemlékezés 

2022. március 15. 1848-as forradalom intézményi szintű ünnepség vagy online 

megemlékezés 

Emléknapok 

2022. október 6. Aradi vértanúk napja intézményi szintű vagy online megemléke-
zés 

2023. február 25. Kommunista diktatúrák 
áldozatainak emlék-
napja 

intézményi szintű vagy online megemléke-
zés 

2023. április 16. A holokauszt magyaror-

szági áldozatainak em-
léknapja 

intézményi szintű vagy online megemléke-
zés 

2023. június 4. A nemzeti összetartozás 
napja 

intézményi szintű ünnepség vagy online 
megemlékezés 
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6. Az iskolai, a kollégiumi élethez kapcsolódó ünnepek, megemlékezések 
időpontjai 
 

Dátum Program Felelős 

2022. december 20. Karácsonyi ünnepség Szalkai László 

2023. február 15. Farsang Pataki Béla, Szalkai László 

2023. április 26. Ballagás Szalkai László 

 

7. Az iskola hagyományai ápolása érdekében meghonosított egyéb emlék-
napok, megemlékezések, rendezvények időpontjai 

 

Dátum Program Felelős 

2022. szeptember 7. Diákközgyűlés Pataki Béla 

2022. szeptember 28. Gólyanap Pataki Béla 

2022. október 19. Környezeti és természetvédelmi 
vetélkedő 

Fehér Zsolt 

2022. november Bűnmegelőzési előadás dr. Mándoki Anna, Fehér 
Zsolt 

2022. november 30. Bemutatkozó est Közösségvezetők 

2022. december 6. Mikulás futás Pataki Béla 

2023. január 18. Sakkverseny Pataki Béla 

2023. január 25. Fekvenyomó verseny Kiss Pál 
2023. február 08. Diákközgyűlés Pataki Béla 

2023. március 08. Bűnmegelőzési előadás dr. Mándoki Anna, Fehér 
Zsolt 

2023. március 24. II. Sportnap Kiss Pál, Fehér Zsolt 
2023. április 19. Diáknap Pataki Béla 

2023. május 24. Lazulj el! Fehér Zsolt, Szalkai 
László 

2023. június 07. Diákközgyűlés Pataki Béla 

 

8. A kollégium bemutatkozását szolgáló nyílt napok / programok 

tervezett időpontjai 
 

Dátum Program Felelős Ellenőrzi 
2022. november-

2023. január 

A középiskolák nyílt nap-

jain részvétel, a kollégium 

rövid bemutatása, az ér-

deklődők átkísérése, kör-

bevezetése. 

Közösségvezetők Igazgató, igazga-

tóhelyettes 
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9. A tanév rendjében található mérések időpontjai 
 

Dátum Mérés Felelős Ellenőrzi 
2022. október Magyar kompetenciamérés 

– kollégiumi mérés 

Tóth Éva, Szalkai 
László 

Horváthné Ruzsa 
Anita 

2022. október Szociometria, tanulási stí-
lus – kollégiumi mérés 

Közösségvezetők Horváthné Ruzsa 
Anita 

2023. április Magyar kompetencia visz-

szamérés – kollégiumi mé-
rés 

Tóth Éva, Szalkai 
László 

Horváthné Ruzsa 
Anita 

 

10.  A tanév rendjében található érettségi, szakmai és ágazati alapvizsga 
legfontosabb időpontjai 

A kollégiumban nem releváns. 
 

11.  Előre tervezhető értekezletek rendje 

11.1 Oktatói testületi értekezletek időpontjai 
 

Nevelőtestületi értekezlet megnevezése Időpontja 

Alakuló értekezlet 2022. augusztus 22. (hétfő) 

Tanévnyitó értekezlet 2022. augusztus 30. (kedd) 

Félévzáró értekezlet 2023. február 3. (péntek) 

Tanévzáró értekezlet 2023. június 29. (csütörtök) 

Tantestületi értekezlet  2022. szeptember 14. (szerda) Munkaterv 

 

11.2. Vezetői értekezletek rendje 

Minden héten hétfőn 14-16 óráig. 

 

11.3. Munkacsoportok / munkaközösségi értekezletek rendje 

 

Minőségbiztosítási, digitális, oktatásszervezési, egészségügyi munkacsoport értekezik tanév 

elején, továbbiakban szükség szerint. 

A marketing munkacsoport részt vesz a két hetente megrendezésre kerülő HSZC szintű mar-

keting értekezleten. Az intézményi szintű munkamegbeszélések a rendezvények/feladatok 

gyakoriságának megfelelően szükség szerint. 

AJKP-s csoport szükség szerint az aktuális feladatok és problémák megbeszélésére.   
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11.4. Szülői értekezletek, és fogadóórák időpontjai 

 

Szülői értekezletek Időpontok 

Igazgatói szülői értekezlet beköltözéskor  2022. augusztus 31. 

Szülői értekezlet 2023. január 27. 

A kollégium folyamatosan nyitva áll a szü-

lők előtt, előzetes egyeztetés alapján jöhet-

nek a közösségvezetőkhöz.  

folyamatosan 

A közösségvezetők az iskolai szülői értekez-

letek időpontjában fogadják a szülőket 

Igazodunk a középiskolai szülői értekezletek 

ütemezéséhez. 

Közösségvezetők az iskolák meghívására 

részt vesznek az iskolai szülői értekezlete-

ken 

Igazodunk a középiskolai szülői értekezletek 

ütemezéséhez. 

Fogadóórák rendje 

 

Oktató Időpont Helyszín 

A kollégium nevelő-
tanárai  

igazodunk a középiskolai szülői érte-
kezletek és fogadóórák ütemezéséhez  

nevelői szobák  

 

12. Munkaidő beosztással kapcsolatos kérdések 

 A középszintű és az emelt szintű érettségi vizsga vizsgáztató bizottságainak 
munkájában részt vevő oktatók várható munkaidő beosztása 

 A szakmai vizsgák vizsgáztató bizottságainak munkájában részt vevő oktatók várható 
munkaidő beosztása 

 

III. Helyzetelemzés 

 

1. Személyi és tárgyi feltételek 
 

A 2022/23-as tanévet 5 közösséggel, 122 tanulóval kezdtük meg. 

A közösségek számának csökkentését az alacsonyabb tanulói létszám, és az ennek következté-

ben megvalósított pedagóguslétszám-racionalizálás indokolta. 
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közösség  létszám  fiú  lány  

102  25  10  15  

117  26  26    

118  23  10  13  

201  23  7  16  

202  25    25  

ÖSSZESEN  122  53  69  

 
A csökkenő tanulói létszám elsődleges oka az Arany János Kollégiumi Program fokozatos meg-

szűnése, kivezetése. A probléma kezelésével kapcsolatos vezetői elképzeléseket a Fejlesztési 

terv tartalmazza. 

 

A tanulók létszáma évenkénti bontásban 2017/2018-es tanévtől 

 
 

Létszámadatok iskolánként 
Hódmezővásárhelyi SZC Eötvös József Technikum – 32 diák 

Hódmezővásárhelyi SZC Corvin Mátyás Technikum és Szakképző Iskola – 42 diák 

Hódmezővásárhelyi SZC Corvin Mátyás Technikum és Szakképző Iskola Kalmár Zsigmond 

Szakképző Iskola Intézményegysége – 4 diák 

Alföldi ASZC Gregus Máté Mezőgazdasági Technikum és Szakképző Iskola – 43 diák 

Németh László Gimnázium és Általános Iskola - 1 diák 

 

 

 

A nevelőtestület összetétele 

183
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Kollégiumi statisztikai létszám az előző 5 tanévben

Kollégiumi létszám okt.1.
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Kollégiumunkban 9 pedagógus (közülük 1 fő igazgató és 1 fő igazgató-helyettes) van aktív 

állományban. 

Pintérné Szurovecz Irén 2022. szeptember 30-án nyugdíjállományba vonul. 

 

Név, beosztás Végzettség 

Vig Áron 

igazgató 

angol-orosz szakos nyelvtanár, magyar nyelv és irodalom szakos böl-
csész és tanár – egyetemi diploma – közoktatási vezető szakvizsga 

Horváthné Ruzsa 
Anita 

igazgatóhelyettes 

magyar nyelv és irodalom szakos tanár, régi könyves könyvtáros, and-
ragógus – főiskolai diploma, gyógypedagógiai asszisztens, közokta-
tási vezető szakvizsga 

Fehér Zsolt 
nevelőtanár 

biológia–testnevelés szakos általános iskolai tanár – főiskolai dip-
loma, biológia szakos középiskolai tanár – egyetemi diploma, gyógy-
pedagógiai asszisztens, sportedző 

Kiss Pál 
nevelőtanár 

testnevelés szakos középiskolai tanár, sportoktató – egyetemi diploma 

 

Kovács József 
nevelőtanár 

biológia–technika szakos tanár, közoktatási vezető szakvizsga – főis-
kolai diploma 

 mesterszak, kollégiumi okleveles nevelőtanár 
Pataki Béla 

nevelőtanár 
tanító, sakkoktató, atlétikaedző – főiskolai diploma 

 

Pintérné Szurovecz 
Irén 

nevelőtanár 

angol–orosz, történelem szakos tanár – főiskolai diploma 

Szalkai László 

nevelőtanár 
magyar–népművelés–finnugor szakos középiskolai tanár, közoktatási 
vezető szakvizsga– egyetemi diploma 

Tóth Éva 

nevelőtanár 
magyar–ének szakos tanár – főiskolai diploma 

+ mesterszak ének tantárgyból 
 

 

 

0

1

2

3

4

40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63

Oktatói testület életkorának bemutatása

év eleje
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Külső munkatársak, akiket az AJKP által meghatározott feladatok elvégzéséhez kívánunk al-

kalmazni: 

Seres Imre – matematika korrepetitor 

Hatvaniné Böröcz Katalin – fejlesztő pedagógus 

Dr. Híves-Varga Aranka – mentor 

 

Munkaszerződéssel foglalkoztatott nem pedagógus dolgozók: 

1 fő kollégiumi titkár – Kovács Krisztina 

1 fő karbantartó – Nagy Sándor 

4 fő portás – Korsósné Szendi-Horváth Margit, Vassné Magócs Márta, Kérdő Melinda, Tóthné 

Mika Mónika 

3 fő takarító - Udvari Éva Ildikó, Hadobásné Szitás Hajnalka, Sormány Julianna 

 

Közfoglalkoztatott dolgozó: 

              Rácz Ádám – udvaros 

 

Rendelkezésre álló tárgyi feltételek leírása, legfontosabb változások ismertetése 

 

Az utóbbi évek legjelentősebb felújítása 2017 augusztusában kezdődött meg, és 2018 áprilisá-

ban fejeződött be. Megújult az aula, néhány földszinti helyiség (szobák mozgáskorlátozottak 

számára, tusolók dolgozóknak), felújításra kerültek a tusolók és a WC-k. A felújítás nagy mér-

tékben javította a lakhatási feltételeket, de nem oldotta meg teljes körűen a problémáinkat.  

2020 nyarán ismételten megújult az aula: festés, tápétázás történt; új függönyök, új bútorok, 

nagyképernyős televízió került elhelyezésre. Igényes környezet fogadja a kollégiumba betérő-

ket. 

 

Jelenlegi infrastrukturális gondok: A gondok jellemzően az 55 év használatból, a meghala-

dott technológiából és anyaghasználatból, valamint a megváltozott igényekből keletkeznek. 

A kollégium lapos tetején összegyűlő csapadékvíz elvezetése az épület belsejébe műanyag csö-

veken történik. A tetőáttöréseknél a szobák rendszeresen beáznak, gombásodnak és hullik a 

vakolat. 

A villanyvezeték és a hozzátartozó kismegszakító szekrények elavultak. Az elektromos hálózat 

nem felel meg a mai szükségleteknek. 
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 A kollégium falainak külső hőszigetelése nem megoldott. A kollégium felépítési jellegénél 

fogva (vasbeton vázszerkezet) a külső falak vékonyak és nem hőszigetelő anyagból készültek. 

Főként a 4. emelet hőszigetelése nagyon rossz. Télen nagyon hideg, nyáron elviselhetetlenül 

meleg.  

A kollégium fűtésrendszere átalakult geotermikus fűtéssé kazánrásegítéssel. A rendszere - kü-

lönös tekintettel a csőrendszerre és a szerelvényekre - elavult. A csőrendszer kialakítása és a 

szerelvények jellemzően az előző gőzfűtéses rendszerből maradtak meg. A melegvíz-fűtéses 

rendszerhez teljesen más szerelvények a megfelelőek. A kazán főelosztó rendszerének (előre-

menő és visszatérő ágak) szerelvényei is elavult tolózárak, ezek a gőzfűtésre jellemző szerel-

vények. Szükséges lenne kiváltani ezeket korszerűbb, pillangószelepes, gömbcsapos elzáró sze-

relvényekre. Ez a hiba a rendszer bármelyik pontjának meghibásodásakor jelentkezik, amikor 

a rendszer nem szakaszolható le, és ezért a teljes fűtési rendszerrel le kell állni a hiba kijavítá-

sáig. 

Az internethálózat nem felel meg tanulóink és vendégeink igényeinek. 

A XXI. századi működéshez hiányzik egy tornaterem és egy saját közösségi rendezvényterem. 

Sporttevékenységet egyrészt a két edzőteremben, másrészt a partnerintézmények tornatermei-

ben tudunk folytatni; közösségi programjainkat a közétkeztetést biztosító cég által rendelkezé-

sünkre bocsátott ebédlőben tartjuk. 

Hálószobáink állapota, felszereltsége, komfortja nem felel meg a XXI. századi igényeknek.  

 

Szükséges fejlesztések:  

Csapadékvíz elvezetésének megoldása. 

A villanyvezeték és a hozzátartozó kismegszakító szekrények teljes cseréje szükséges a falbe-

ázás károsító hatása, valamint a megnövekedett fogyasztás miatt. A szobákban a konnektorok 

számának növelése a megnövekedett eszközigény használatának lehetőségét biztosítva. 

Az épület szigetelése energiatakarékosság céljából. 

A fűtés korszerűsítését indokolt lehet összekötni az épület hűtésének megoldásával akár padló-

fűtés vagy falhűtés kialakításával. Környezettudatosságot, energiatakarékosságot biztosítja. 

Kábeles internet kiépítése minden szobába kiszolgálva tanulóink tanulási, információszerzési, 

szórakozási igényeit. 

Hálószobák felújítása - 2 hálószoba előterének összenyitása, és így 2 szobánként tusoló és wc 

kialakítása. Kulturált környezet kialakítása és annak megőrzése a személyiség fejlesztése érde-

kében 

 Ajtólapok és beépített szekrények cseréje 
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A kollégiumban számos olyan ajtó van, amelynek ajtólapjait már több alkalommal javítottuk, 

ezek egy idő után a használattól tönkremennek, szétesnek.  

 lamináltpadló; 

 teljes bútorcsere (szekrény, polcok, ágyak); 

 szobánként 1 ruhaszárító biztosítása; 

 törölközőszárítók minden szobában; 

 a kollégiumnak megfelelő füst- és tűzjelző, automata oltórendszer kialakítása; 

 egységes függöny - sötétítő és világos; 

 szúnyoghálók;  

 ajtócsere; 

 külső árnyékolástechnika; 

 fa falburkolat kiépítése; 

 a szobákban a konnektor számának növelése. 

Tanulószobák korszerűsítése megfelelő pihenési és tanulási feltételek biztosítása érdekében. 

 légkondicionálás 

 árnyékolástechnika 

 A tanulószobák berendezése a kor követelményeinek megfelelő tanulást segítő eszkö-

zökkel.  

Konyha, mosókonyha felújítása, a lehetőségek bővítése. Legalább kettő, de inkább négy – ne-

menként és szintenként 2-2 - a XXI. század követelményeinek megfelelő konyha kialakítása: 

 konyhaszekrény, 

 gáztűzhely, 

 mikrohullámú sütő, 

 étkezőasztalok székekkel, 

 hűtő, 

 mosógép nemenként 2 db, 

 ruhaszárítási lehetőség biztosítása –hely, eszköz. 

Az öngondoskodás mellett tanulóink háztartási ismereteinek fejlesztését szolgálja. 

Ablakok, nyílászárók cseréje. Minőségi változást az alábbi felújítások jelentenének: 

 teljes nyílászárócsere hőszigetelt üveggel minden szinten, 

 nyílászárók cseréje: földszinten és a szobákban is.  

Füst-és tűzjelző rendszer kialakítása az épület és tanulóink/dolgozóink/vendégeink biztonsága 

érdekében. 
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Kamerarendszer az egész épület lefedésével az épület és tanulóink/dolgozóink/vendégeink biz-

tonsága érdekében. 

 

 

A Modern Városok Program keretében tervezett felújítások az alábbi területeket érintik: 

- tető, 

- elektromos hálózat, 

- informatikai hálózat, 

- fűtésrendszer, 

- hőszigetelés, 

- hálószobák felújítása, 

- füst- és tűzjelző rendszer, 

- akadálymentesítés, 

- személylift beépítése, 

- nyílászárók cseréje vagy felújítása árnyékolástechnikai megoldással, 

- nyitható kupola 

- 2 szobánként tusoló+WC 

A Hódmezővásárhelyi Szakképzési Centrum és a kollégium vezetése részletesen, helyiségekre 

lebontva megtervezte a fejlesztési irányokat.  

2020 januárjától a kollégium vezetése részt vett a „Modern Városok Program keretében a Hód-

mezővásárhelyi Szakképzési Centrum fejlesztésének megvalósítása” tárgyú pályázatban. 

Ellátott feladatok: 

- az önkormányzat munkájának segítése, az intézmény érdekeinek képviselete, 

- szakmai javaslatok tétele, 

- részvétel szakmai tervtanácsokon, egyeztetéseken, 

- részvétel helyszíni bejárásokon, a tervezők részére adatszolgáltatás biztosítása. 

Az infrastruktúrát is érintő Fejlesztési terv a mellékletben található. 

 

Nyári karbantartási tervünk a karbantartó tartós betegsége miatt nem valósult meg hiánytalanul, 

a pótlást folyamatosan megvalósítjuk. 
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A GINOP-6.2.3-17. projekt keretében Digitális Közösségi Alkotóműhely került kialakításra a 

kollégium földszintjén. Ez egy olyan speciális nyitott közösségi tér, amelyben projekt alapú 

oktatás, saját motivációból eredő kísérletezés, nem ipari, hanem egyedi, gyors prototipizálás és 

oktatás zajlik. A következő alkotó-technológiák egymással kombinálható módon valósíthatók 

meg: elektronika, 3D nyomtatás, robotépítés, lézervágás, CNC famegmunkálás, varrás. 

Egy kollégánk már kapott képzést, de további képzésre van szükség. 

A nyáron ismét megvalósításra került egy nyári tábor, melynek egyik megvalósítója, szervezője 

két nevelőtanárunk, Fehér Zsolt és Gregus József volt. 

 

Sportolási lehetőségek biztosítása érdekében – a szokásos módon – megkerestem partnereinket. 

Az Aréna, ill. a Bethlen Gábor Református Gimnázium tornatermének használata biztosított. 

 

Az intézmény műszaki és az oktatás-nevelés-képzéshez szükséges eszközellátottsága a 

20/2012. évi EMMI rendelet szerint a kollégiumi feladat ellátásához szükséges eszközök jegy-

zéke alapján: 

A kollégium eszközei a törvényi követelményeknek megfelelnek, az alábbi hiányok kivételével. 

A hiányzó helyiségek felsorolása 

A helyiség megnevezése Mennyiség Megjegyzés 

sportudvar 1 -  

számítástechnikai terem 1 

A számítógépeket a szilenciumi 

termekben helyeztük el 

 (2 db/szilenciumi terem).  

konyha, ebédlő 1 

Az épületben van, de nem a kollé-

giumé. 

tornaszoba 1 Helyette 2 edzőterem van. 

rendezvényterem 1  

teakonyha 1 

a tanulók 5%-ának befogadására 

képes (15%helyett) 

élelmiszerhulladék tároló 1  

A meglévő helyiségekből hiányzó eszközök 

Helyiség Eszköz Szükséges Meglévő Hiányzó 
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megnevezése mennyiség 

tanulószoba nyitott és zárt könyves szekrény 9x2=18 9 9 

könyvtár         

hálószoba  éjjeli szekrény 264 0 264 

  éjjeli lámpa 264 0 264 

 cipőtároló 88 0 88 

 

A tanulást segítő eszközök  
 1 db digitális tábla 

 3 db projektor 

 2 db flipchart tábla 

 2 db csillagászati távcső 

 29 db számítógép 

 3 db video kamera 

 3 db fényképezőgép 

 5 db házimozi rendszer 

 2 db tévé 

 19346 dokumentumot tartalmazó könyvtár 

 2 nyomtató 

 2 bérelt nyomtató 

 

Konditerem fejlesztése: 
 

Futópad Master FC 100 1 db Ironmaster súlyzó tartó állvány 1 db 

HMS 1833 Elliptikus tréner 1 db Súlyzós pad HMS LS 3859  1 db 

Spinning HMS SW7200 1 db TRX kötél 2 db 

HMS ZM5005 evezőpad 2 db 

 

Masszázs henger 1 db 

Hatszögletű gumírozott súlyzó kész-

let fix 1-10 kg-ig 1 db 

Gumiszőnyeg 9m2 1 db 
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Hatszögletű gumírozott súlyzó kész-

let fix 2,5-30 kg-ig 1 db 

 

 

 

 

A Digitális Alkotóműhelyben került elhelyezésre: 
 

15 db műanyag tároló doboz 8 db forrasztó állomás 5 db labor tápegység 

5 db Inbox M10 1 db forrólevegős forrasztó 

állomás 

2 db kettős labor táp 

1 db fali fogas 10 db műszerész csipesz 2 db multiméter 

1 db CNC maró+marószálak 10 db műszerész csavarhúzó 

készlet 

3x10-es csomag micro:bit 

8 db blankoló 30 db 12V dugasztáp 16 db edge connector brekout 

10 db micro:bit motor shield 20 db USB 2.0 kábel 

micro:bithez 

20 db USB 2.0 kábel Arduino 

Uno-hoz 

8 db Arduino starter Kit 10 db Arduino szenzor kész-

let 

6 db Arduino ADK Kit 

6 db Arduino Ethernet Shield 6 db Arduino Wifi Shield 6 db Arduino Motor Shield 

20 db hajtóműves léptető mo-

tor 

20 db Micro servo motor 20 db Mini DC motor 3V 

20 db áttételes modell motor 20 db egyenáramú kismotor 1 db Dupont kábelek 

30 db Breadboard+táp panel 10 db OLED kijelző 1,3” 

monokróm 

10 db Rasberry PI3 

20 db RPI3 próbapanel össze-

kötő 

10 db RPI 7”érintő kijelző 6 db fúró-csavarozó 

8 db multifunkciós csiszoló 1 db rezgő csiszoló 1 db oszlopos fúró 

1db excenter csiszoló 1 db szalagcsiszoló 1 db kézi gyalugép 

1 db kézi körfűrész 5 db asztali lombfűrész 1 db kézi szúrófűrész 

5 db rókafark fűrész 5 db kézi gérvágó fűrész 10 db ragasztópisztoly 

2 db villáskulcs készlet 1 db imbuszkulcs készlet 10 db mérőszalag 

3 db tolómérő 10 db fém derékszög 10 db sniccer 
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1 db fúró-csavarbehajtó 4 db fogó készlet 10 db csavarhúzó készlet 

1 db lézervágó- és gravírozó 

gép 

2 db varrógép 1 db hímző- és varrógép 

5 db szabó olló 10 db szálazó olló 2 db vasaló 

2 db vasalódeszka 1 db fehér tábla 1 db szalagfüggöny 

20 db tanulói szék 3 db Flex szekrény 20 db tanuló asztal 

6 db VARIO acél polc 8 db satu asztal 20 db műhelyszék 

3 db irattároló szekrény   

 

 

2. Az oktatói testület tagjainak megbízásai a 2022/2023-as tanévben 
 

2.1.Osztályfőnökök 

 

A kollégiumban nem releváns. 

2.2 Kollégiumi csoportvezetők (amennyiben releváns) 
 

közösség  Közösségvezető 

102  Fehér Zsolt 

117  Pataki Béla 

118  Kovács József 

201  Kiss Pál 

202  Tóth Éva 

 

 

2.3. Munkacsoport-vezetők 

 

Munkacsoport megnevezése Munkacsoport-vezető neve 

Marketing munkacsoport Horváthné Ruzsa Anita 

Minőségbiztosítási munkacsoport Horváthné Ruzsa Anita 

Digitális munkacsoport Kovács József 
Oktatásszervezési munkacsoport  Horváthné Ruzsa Anita 

Egészségügyi munkacsoport Fehér Zsolt 
 

 

 

2.4. Egyéb megbízások 

 

Igazgatóhelyettes: Horváthné Ruzsa Anita  

AJKP programfelelős: Kiss Pál 
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Gyermek- és ifjúságvédelem: Fehér Zsolt 

DÖK segítő tanár: Pataki Béla 

Tűz- és balesetvédelem: Kiss Pál 

KRÉTA koordinátor: Horváthné Ruzsa Anita  
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IV. Irányelvek, célok és feladatok a 2022/2023-as tanévben 

 

1. Kiemelt célok és feladatok  

 A duális képzés 100%-os megvalósítása (szakképző iskola és technikum),  

duális partnerek számának bővítése 

o Feladat: A szakképző iskolai tanulók szakmai gyakorlatának megoldása 

o Feladat: A technikumi tanulók szakmai gyakorlatának megoldási lehetőségei 
(duális képzés, tömbösítés) 

 

 Tanulói létszám növelése 

o Feladat: Beiskolázási eredmények javítása (9. évfolyam) 
 

A tevékenységek ütemezése 

Tevékenység 

 

Határidő Felelős Ellenőrzi 

Pályaorientációs szülői értekezlete-
ken való részvétel a városi középis-
kolákban 

2022. október-
2023. február 

 

Igazgató 

Igazgatóhelyettes 

 

Igazgató 

Pályaorientációs szülői értekezlete-
ken való részvétel környékbeli álta-
lános iskolákban 

 

2022. október-
2023. február 

 

Igazgató 

Igazgatóhelyettes 

Igazgató 

DKA pályázati kiírás –Tervezd 

meg otthon, nyomtasd ki nálunk! 
Mindszent, Szegvár, Békéssámson, 
Székkutas, Földeák 7-8. osztályos 
diákjai számára  

 

2022. október-
2023. február 

 

Marketing munka-

csoport 

DKA műhelyfőnök 

Igazgató 

DKA-pályaorientációs interaktív 
foglalkozás Mindszent, Szegvár, 
Békéssámson, Székkutas, Földeák 
7-8. osztályos diákjai  
számára 

 

2022. október-
2023. február 

 

DKA műhelyfőnök Igazgató 
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DKA-pályaorientációs interaktív 
foglalkozás 8. osztályos diákok szá-
mára a szakképzés népszerűsítése 
érdekében 

 

2022. október-
2023. február 

 

DKA műhelyfőnök Igazgató 

 

o Feladat: Színvonalas és folyamatos marketingtevékenység 

                                                     A tevékenységek ütemezése 

Tevékenység 

 

Határidő Felelős Ellenőrzi 

DKA pályázati kiírás –Tervezd meg 

otthon, nyomtasd ki nálunk! 
2022. október-
2023. február 

 

Marketing munka-

csoport 

DKA műhelyfőnök 

Igazgató 

HSZC szintű marketing értekezlete-
ken aktív részvétel 

A tanév során 
folyamatos 

Marketing munka-

csoport 

 

Igazgató 

Hírek írása, megosztása, a kollégium 
népszerűsítése a médiában és a kö-

zösségi médiában 

A tanév során 
folyamatos 

Nevelőtestület 
Marketing munka-

csoport 

 

Igazgató 

Részvétel pályaorientációs rendezvé-
nyeken 

A tanév során 
folyamatos 

Marketing munka-

csoport 

Igazgató 

Igazgató 

 

o Feladat: Lemorzsolódás, korai iskolaelhagyók számának csökkentése 

 

 Az oktatás színvonalának emelése, a minőségi oktatás / képzés megvalósítása: 
o Feladat: A ’life long learning’ jegyében módszertani fejlesztés a tantestü-

letben 

A tevékenységek ütemezése 

Tevékenység 

 

Határidő Felelős Ellenőrzi 

A nevelőtestület tájékoztatása a 
tanév kiemelt céljairól. 

 

2022. szeptem-

ber 

Igazgató  

A cél, a feladat és a tevékenységek 
ütemezése megjelenik a kollégiumi 

munkatervekben 

2022. szeptem-

ber 

Minőségbiztosítási 
munkacsoport 

Igazgató 

Vezetői óralátogatások Ld. 6.3. sz. mel-

léklet 
Igazgató 

Igazgatóhelyettes 

Igazgató 

Nevelőtanári tudásmegosztás hospi-
tálással 

Ld. 6.3. sz. mel-

léklet 
Igazgató  

Értékelő egyeztetés/konzultáció az 
AJKP programfelelőssel 

2022. október Igazgató 

Igazgatóhelyettes 

Igazgató 
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Vezetői megbeszélés a közösségve-
zetőkkel a diákok tanulmányi előme-

neteléről, problémáiról 

2022.december 

2023.április 

Igazgató 

Igazgatóhelyettes 

Igazgató 

Belső továbbképzés, tudásmegosztás A tanév során 
folyamatos, to-

vábbképzés, 
konferencia után 

Minőségbiztosítási 
munkacsoport 

      Igazgató 

Külső továbbképzések, konferenciák A tanév során 
folyamatos 

Igazgató  

 

 

o Feladat: Tehetséggondozás, különösen az SZKTV és OSZTV versenyekre való 
eredményes felkészítés, országos döntőbe kerülés 

o Feladat: Az érettségi, szakmai, ágazati alapvizsga eredményességének javítása, 
a tanulók reális értékelése 

o Feladat: Okleveles technikusképzés indításának lehetősége 

o Feladat: Emelt szintű érettségi vizsgák számának emelése 

o Feladat: Módszertani sokszínűség az oktatásban 

o Feladat: Felméréseken, bemeneti méréseken alapuló egyéni fejlesztés. 

 

A tevékenységek ütemezése 

Tevékenység 

 

Határidő Felelős Ellenőrzi 

A nevelőtestület tájékoztatása a 
tanév kiemelt céljairól. 

2022. szeptem-

ber 

Igazgató  

A cél, a feladat és a tevékenységek 
ütemezése megjelenik a kollégiumi 

munkatervekben 

2022. szeptem-

ber 

Igazgató 

Igazgatóhelyettes 

Igazgató 

AJKP-s diákok karriertervének elké-
szítése 

      2022. októ-
ber 

AJKP programfele-

lős, Közösségveze-
tők 

Igazgató 

Tanév eleji szintfelmérők megíra-
tása, értékelése 

2022. október Szalkai László 

Tóth Éva 

Igazgató 

Tanulói foglalkozási tervek elkészí-
tése 

2022. október Közösségvezetők Igazgató 

Korrepetálások, szakkörök, fejlesztő 
foglalkozások megtartása 

A tanév során 
folyamatos 

   Nevelőtanárok      Igazgató 

Tanév végi mérések 2023. április Szalkai László 

Tóth Éva 

Igazgató 

Az eredmények értékelése 2022. február 
2023. június 

Közösségvezetők 

Igazgató 

Igazgatóhelyettes 

 

Igazgató 
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o Feladat: Projektszemléletű oktatás megvalósítása 

o Feladat: Apáczai ösztöndíj lehetősége 

 

 

2. A tanév további céljai és feladatai  
 

 Az adatszolgáltatások, Kréta adminisztráció pontos, hiteles és határidőre elkészí-
tése  

 

                                                     A tevékenységek ütemezése 

Tevékenység 

 

Határidő Felelős Ellenőrzi 

Tanév előkészítése 

Alkalmazotti adatok módosítása 2022.07. igazgatóhelyettes igazgató 

Osztályok felülvizsgálata 2022.08. igazgatóhelyettes igazgató 

Tanulók átsorolása 2022.07. igazgatóhelyettes igazgató 

Tanulók besorolása osztályokba 2022.07. igazgatóhelyettes igazgató 

Új tanulók rögzítése, besorolása 2022.07. igazgatóhelyettes igazgató 

Tanévváltás 2022.08. igazgatóhelyettes igazgató 

Tanév rendjének rögzítése 2022.08. igazgatóhelyettes igazgató 

TFO feltöltése 2022.09. igazgatóhelyettes igazgató 

Órarendek rögzítése 2022.09. igazgatóhelyettes igazgató 

Feladatok tanév során 

Csoportok rögzítése 2022.09. igazgatóhelyettes igazgató 

Tanulók besorolása csoportokba 2022.10. igazgatóhelyettes igazgató 

Órarendváltozás rögzítése áthelyezett 
munkanap esetén 

folyamatos igazgatóhelyettes igazgató 

Hiányzások esetén helyettesítések ki-
írása 

folyamatos igazgatóhelyettes igazgató 

Tanulói adatok ellenőrzése 2022.10. igazgatóhelyettes igazgató 

Naplózások ellenőrzése folyamatos igazgatóhelyettes igazgató 

Statisztikai adatszolgáltatás 2022.10.15. igazgatóhelyettes igazgató 

Félévkor naplók iktatása 2023.01. igazgatóhelyettes igazgató 

Év végén naplók zárása, iktatása 2023.06. igazgatóhelyettes igazgató 

Ki- és beiratkozások rögzítése folyamatos igazgatóhelyettes igazgató 

 

 A szakmai vizsga jogszabályok mentén történő lebonyolítása, a vizsgadokumentá-
ció precíz elkészítése 

 A minőségirányítási rendszer működtetése: Ld. 3. számú Melléklet- Belső ellenőr-
zési terv 

o Feladat: Az oktatói és intézményi vezetői értékelés megvalósítása 

o Feladat: Folyamatszabályozás 

o Feladat: Szakképzési indikátorok gyűjtése 
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 Digitális tananyagok alkalmazása az oktatásban  
o Feladat: A KRÉTA felület és az IKK digitális tananyagainak beépítése a 

tanmenetekbe, rendszeres alkalmazásuk tervezete 

 

A tevékenységek ütemezése 

Tevékenység 

 

Határidő Felelős Ellenőrzi 

A tanmenetekben a digitális tartal-
mak tervezése, feltüntetése 

 

2022. szeptem-

ber 

Nevelőtanárok Igazgató 

A foglalkozásokon a digitális tartal-
mak használata 

A tanév során 
folyamatos 

Nevelőtanárok Igazgató 

 

 

 A szakképzés „zöldítésének” lehetősége 

 A fenntarthatóság, energiahatékonyság szemléletének átadása, megszilárdítása 

 

A tevékenységek ütemezése 

Tevékenység 

 

Határidő Felelős Ellenőrzi 

A nevelőtestület tájékoztatása a 
tanév kiemelt céljairól. 

 

 

2022. szeptem-

ber 

Igazgató  

A nevelőtestület tagjai javaslatokat 
tesznek a programokra, tevékenysé-

gekre. 

2022. szeptem-

ber 

Nevelőtanárok Igazgató 

A fenntarthatóság, energiahatékony-
ság szemléletének átadása, mint ki-
emelt cél megjelenik a kollégium 

munkatervében a tevékenységekkel 

2022. szeptem-

ber 

Igazgató  

Az energiatakarékosság céljából 
meghozott intézkedések kommuniká-
lása, felvilágosítás, meggyőzés a diá-

kok körében 

A tanév során 
folyamatos 

Nevelőtestület Igazgató 

Az energiahatékonyság elérése érde-
kében hozott intézkedések végrehaj-
tásának ellenőrzése, visszajelzések 

adása. 

A tanév során 
folyamatos 

Közösségvezetők 

Ügyeletesek 

Igazgató 

Igazgatóhelyettes 

Igazgató 

Környezet- és természetvédelmi ve-
télkedő 

2022. október Fehér Zsolt Igazgató 

Lazulj el! - vetélkedő 2023. május Fehér Zsolt Igazgató 

    

 

 

 Határon túli kapcsolatok megteremtése 
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3. A tanév állandó feladatai ütemezve 
 

I. félév 

Tevékenység Határidő Felelős Ellenőrzi 
A tanév kezdésével kapcsolatos feladatok 

Alakuló értekezlet – A tanév indí-
tásának előkészítése  

2022. augusztus 22.  Igazgató   

Tanév eleji tantestületi értekezlet  
Jogszabályi változások, személyi 
és technikai jellegű változások.  
Tájékoztató az intézmény műkö-
désével összefüggő kérdéskörben. 
A tanév feladatai TTF, ügyeleti 
rend, órarend  

2022. augusztus 30. Igazgató   

Dolgozói tűzvédelmi, munkavé-
delmi és balesetvédelmi oktatás 

2022. augusztus 29. Kiss Pál Igazgató 

Alapdokumentumok módosítása 2022. szeptember 1. Igazgató  

A felvett, tanulók fogadása, elhe-
lyezése 

2022. augusztus 31.  Igazgatóhelyettes, 
közösségvezetők  

Igazgató 

Közösségek kialakítása, szobabe-
osztás készítése, szobaleltárak, or-
vosi igazolások begyűjtése, lak-
címbejelentések, étkezési rend is-
mertetése, tanulók tűz- és baleset-
védelmi oktatása, kapcsolatfelvé-
tel a partnerintézményekkel 

2022. szeptember 1. Közösségvezetők Igazgató, Igazga-
tóhelyettes  

A tanév első negyedévében esedékes feladatok 

Kinevezések, új besorolások aktu-
alizálása  

2022. szeptember Igazgató  

Naplók megnyitása 2022. szeptember Tantestület Igazgató, Igazga-
tóhelyettes 

Tematikus csoportfoglalkozások 
éves terveinek elkészítése 

2022. szeptember Közösségvezetők, 
igazgatóhelyettes 

Igazgató 

Szakköri tervek, szabadidős fog-
lalkozások éves terveinek leadása  

2022. szeptember Szakkörvezetők, 
korrepetálást tartó 
nevelők, nevelő-
tanárok 

Igazgatóhelyettes 

Éves munkaterv – Éves Program 
elkészítése, elfogadása 

2022. szeptember 

15. 

Igazgató, Igazga-
tóhelyettes 

Igazgató 

Éves munkaterv – Éves Program 
elkészítése, elfogadása – jogsza-

bály változása miatt 

2022. október 25. Igazgató, Igazga-
tóhelyettes 

Igazgató 

AJKP-s diákok írószer és ruha-
nemű szükségletének beszerzése 

2022. szeptember Programfelelős, 
közösségvezetők 

Igazgató 

AJKP-s diákok karriertervének el-
készítése 

2022. október Programfelelős, 
közösségvezetők 

Igazgató 
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Tevékenység Határidő Felelős Ellenőrzi 
Tanév eleji szintfelmérők 2022. október Szalkai László, 

Tóth Éva 

Igazgató 

Szabadidős foglalkozási tervek el-
készítése anyagigénnyel 

2022. szeptember Szakkörvezetők Igazgató 

Szakkörök indulása 2022. október 1.  Szakkörvezetők Igazgatóhelyettes 

Október elsejei statisztikai adatok 
leadási határideje 

2022. október  Igazgató  

Szilenciumok folyamatos Nevelőtanárok Igazgató, Igazga-
tóhelyettes 

Tematikus csoportfoglalkozások folyamatos Közösségvezetők Igazgató, Igazga-
tóhelyettes 

Korrepetálások, szakkörök, fej-
lesztő foglalkozások 

folyamatos Nevelőtanárok Igazgató, Igazga-
tóhelyettes  

Az éves programtervben lévő 
programok megvalósítása  

folyamatos Tantestület  Igazgató, Igazga-
tóhelyettes 

A tanév második negyedévében esedékes feladatok 

A 2023-es AJKP feladattervező előké-
szítése. (AJKP) 

2023. január Programfelelős, Ne-
velőtanárok 

Igazgató 

Szülői értekezlet 2023. január AJKP programfele-

lős, Közösségveze-
tők 

Igazgatóhelyettes 

Félévi Diákközgyűlés 2023. február Nevelőtanárok Igazgató, igazga-
tóhelyettes  

Szilenciumok folyamatos Közösségvezetők Igazgató, igazga-
tóhelyettes 

Tematikus csoportfoglalkozások folyamatos Nevelőtanárok Igazgató, igazga-
tóhelyettes 

Korrepetálások, szakkörök, fejlesztő 
foglalkozások 

folyamatos Tantestület Igazgató, igazga-
tóhelyettes 

Félévzáráskor esedékes feladatok 

Tanulók félévi tanulmányi eredményé-
nek begyűjtése az iskolákból, tanulmá-
nyi átlagok statisztika készítése 

2023. 01.21-

02. 01. 

Közösségvezetők Igazgatóhelyettes  

Félévi beszámolók beadási határideje 2023. 01.27. Közösségvezetők, 
nevelőtanárok 

Igazgató 

Félévi értékelő intézményi nevelőtes-
tületi értekezlet 

2023. 02. 03. Igazgató  

Bukott tanulók korrepetálásnak meg-
szervezése 

2023. február Közösségvezetők, 
korrepetáló tanárok 

Igazgatóhelyettes 

 

 

II. félév 

Tevékenység Határidő Felelős Ellenőrzi 

A tanév harmadik negyedévében esedékes feladatok 

A 2023-2024-es tanévre vonatkozó  2023. március Igazgatóhelyettes Igazgató 
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Intézményi Beiskolázási terv elkészí-
tése 

Szilenciumok 

 

folyamatos Nevelőtanárok Igazgató, Igazga-
tóhelyettes  

Tematikus csoportfoglalkozások folyamatos Közösségvezetők Igazgató, Igazga-
tóhelyettes 

Korrepetálások, szakkörök, fejlesztő 
foglalkozások 

folyamatos Nevelőtanárok Igazgató, Igazga-
tóhelyettes 

Az éves programtervben lévő progra-
mok megvalósítása 

folyamatos Tantestület  

A tanév negyedik negyedévében esedékes feladatok 

Érettségiző, és szakmai vizs-

gát tevő diákok tevékenységé-
nek segítése 

2023. május Nevelőtanárok Igazgató, igazga-
tóhelyettes 

Tanév végi mérések megíra-
tása 

2023. április Szalkai László, Tóth 
Éva 

Igazgató, 

Szilenciumok  folyamatos Nevelőtanárok Igazgató, igazga-
tóhelyettes 

Tematikus csoportfoglalkozá-
sok 

folyamatos Közösségvezetők Igazgató, igazga-
tóhelyettes 

Korrepetálások, szakkörök, 
fejlesztő foglalkozások 

folyamatos Nevelőtanárok Igazgató, igazga-
tóhelyettes 

Az éves programtervben lévő 
programok megvalósítása 

folyamatos Tantestület  

Tanügyi adminisztrációhoz 
kapcsolódó megrendelések 

2023. június Igazgatóhelyettes Igazgató 

Nyári gyakorlaton lévő diá-
kok elhelyezése, ügyelet szer-
vezése 

2023. június Igazgatóhelyettes Igazgató  

Tanév végi feladattervek elké-
szítése 

2023. június  Igazgató, igazgató-
helyettes 

 

A tanév végén esedékes feladatok 

Tanulók év-végi tanulmányi 
eredményének begyűjtése az 
iskolákból, tanulmányi átla-
gok statisztika készítése 

2023. június Közösségvezetők Igazgatóhelyettes  

Év végi beszámolók készítése 2023. június Nevelőtanárok Igazgató 

Év végi értékelő intézményi 
nevelőtestületi értekezlet 

2023. június Igazgató  

Éves intézményi dokumentu-
mok lezárása 

2023. június Nevelőtanárok, igaz-
gató 

 

2023-2024-es tanévre jelent-
kezés lebonyolítása 

2023. június Nevelőtanárok Igazgató 

Szabadságok kiadása 2023. július Igazgató  

Kollégiumi felvételi értesítők 
kiküldése 

2023. augusztus Igazgató  

AJKP-s beszerzések indítása a 
2023-2024-es tanévre 

2023. augusztus Programfelelős  Igazgató 
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3. 1 Ifjúságvédelmi tevékenység 

 

Tevékenység Határidő Felelős Ellenőrzi 
Kollégiumi gyermek – és ifjúságvé-
delmi feladatok ellátása éves munka-

terv alapján (ld. mellékletben) 

folyamatos Fehér Zsolt igazgató 

 

3. 2 Az iskolai diákönkormányzat munkájának támogatása 

 

Tevékenység Határidő Felelős Ellenőrzi 
A kollégium diákönkormányzatának 
aktív, innovatív működtetése, progra-

mok szervezése (ld. mellékletben) 

folyamatos Pataki Béla igazgató 

 

3.3  Sajátos nevelési igényű és BTMN-s gyermekek ellátása 

 
Tevékenység Határidő Felelős Ellenőrzi 

Az SNI-s sajátosságok figyelembe vé-
tele az oktatásban és a vizsgáztatás-
ban, az SNI-s gyermekek ellátása az 

iskolákban történik. 

   

 

3.4 Iskola – egészségügy 

 

Tevékenység Határidő Felelős Ellenőrzi 
A kollégista diákok egészségügyi el-

látása az iskolákhoz kapcsolódik. 
   

 

4. Mérés-értékelés a tanévben 

 
Tevékenység Határidő Felelős Ellenőrzi 

Tanulók magatartásának értékelése 

(szaktanárok, osztályfőnökök vélemé-

nyét is figyelembe véve) 

folyamatos Közösségvezetők Igazgató 

Tanulók szorgalmának, tanulmányi 

eredményének értékelése (szaktanárok, 

osztályfőnökök véleményét is figye-

lembe véve) 

folyamatos Közösségvezetők Igazgató 
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Közösségi munka értékelése (jutalma-

zás) 

Félév, év 

vége 

Közösségvezetők Igazgató 

Cseresnyés-díj Tanév vége Tantestület Igazgató 

 
4.1. Országos mérések időpontja 

A kollégiumban nem releváns. 
Mérés megnevezése Időpont Felelős Ellenőrzi 

  
  

 

4.2. Az országos mérések eredményeinek feldolgozásával kapcsolatos, illetve 
elemzéséből következő feladatok 

 

A kollégiumban nem releváns. 
Tevékenység Határidő Felelős Ellenőrzi 

  
  

 

5. Témahetek, témanap 
A kollégiumban nem releváns. 
 

6. Tanórai vagy egyéb foglalkozások megnevezése 
 

Az oktatás-neveléssel lekötött foglalkozások: 

szilencium, közösségi foglalkozás, ügyelet, egyéni foglalkozás, szakkör, korrepetálás.  

 

A kötött munkaidő neveléssel-oktatással le nem kötött munkaidőt az intézményben pedagógu-

saink az alábbi tevékenységekkel töltik: 

 adminisztráció, 

 a kollégium szabadidős programjainak szervezése, 

  tantestületi megbeszélések, 

 tanulók önszerveződésének segítése, 

 szülőkkel való kapcsolattartás. 

Intézményen kívüli tevékenység: 

 pályaválasztási szülői értekezleteken való részvétel, 

 iskolai szülői értekezleteken, fogadóórákon való részvétel, 

 kapcsolattartás az osztályfőnökökkel. 
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7. A vezetők intézményben való tartózkodásának rendje 

 
Az igazgató és helyettese közül munkanapokon 7.30 – 19.00 közötti időszakban, legalább az 

egyikük, mindig a székhelyen tartózkodik. 

Az igazgatót akadályoztatása esetén teljes felelősséggel az igazgatóhelyettes helyettesíti (a he-

lyettesítések megosztása a munkaköri leírás függvénye). 

Az igazgató és az igazgatóhelyettes egyidejű akadályoztatása esetén az igazgató helyettesíté-

sére az intézményben legrégebben dolgozó pedagógus bízható meg e feladattal. Felelősségük, 

intézkedési jogkörük — a kollégiumvezető egyéb írásbeli utasításának a hiányában — a kollé-

gium működésével, a tanulók biztonságának megóvásával összefüggő azonnali döntést igénylő 

ügyekre terjed ki. 

 

Állandó ügyelet tartása: hétfő-csütörtök 7.30-19 óráig, péntek: 7.30-13 óráig 

Igazgató: hétfő-csütörtök 7.30-16 óráig, péntek 7.30-13.30 óráig 

Igazgatóhelyettes: hétfő 13-19 óráig, kedd 13-19 óráig, szerda 13-22 óráig, csütörtök 6-8 és 

12-19 óráig. 

 

8. Az intézmény külső kapcsolatai, az együttműködés formái 
 

intézmény kapcsolattartó 

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Polgármesteri 
Hivatal 

igazgató 

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Polgármesteri 
Hivatal - Intézményi Csoport és Közétkeztetés 

igazgató, igazgatóhelyettes, programfele-
lős, közösségvezetők 

Németh László Gimnázium és Általános Iskola igazgató 

Bethlen Gábor Református Gimnázium és Szathmáry 
Kollégium 

igazgató 

Tornyai János Múzeum és Közművelődési Központ igazgató 

Emlékpont – Fél Évszázad Vásárhelyen Humán Oktatási 
Központ igazgató 

Bessenyei Ferenc Művelődési Központ igazgató 

Alföld Galéria igazgató 

Mozaik Mozi igazgató 

Németh László Városi Könyvtár igazgató 
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Mellékletek 
 

1. számú melléklet: Pályaorientációs terv  

2. számú melléklet: Fejlesztési terv (kiegészítve a stratégiai elképzelésekkel) 

3. számú melléklet: Belső ellenőrzési terv 

4. számú melléklet: Az online oktatás terve 

5. számú melléklet: Versenynaptár (várható költségekkel) 

6. számú melléklet: Munkatervek (munkacsoportok, könyvtár, DÖK) 

 6.1 – Programnaptár 

            6.2– Minőségbiztosítási munkacsoport munkaterve 

 6.3– Diákönkormányzat éves munkaterve 

 6.4– Gyermek- és ifjúságvédelem éves terve 

7. számú melléklet: A munkaterv véleményeztetése (jegyzőkönyv jelenléti ívvel) 
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