A BGSZC Szent István Közgazdasági
Szakgimnáziuma és Kollégiuma

Kollégiumi munkaterv

2016/2017 tanév

Elkészítette: Balog Anikó
kollégiumvezető

1. Jogszabályi háttér
A kollégiumi munkatervének összeállításakor figyelembe vett jogszabályok, dokumentumok:
 A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény hatályba lépő rendelkezései,
 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a
köznevelési intézmények névhasználatáról
 Az emberi erőforrások minisztere 12/2016. (VI. 27.) EMMI rendelete a 2016/2017. tanév
rendjéről,
 59/2013. (VIII. 9.) EMMI rendelet a Kollégiumi nevelés országos alapprogramjának
kiadásáról
 326/2013. (VIII. 30.) Korm. r. a pedagógusok előmeneteli rendszeréréről és a Kjt.
végrehajtásáról a köznevelési intézményekben
 A kollégium Alapdokumentumai (PP, SZMSZ,)
Segédanyagok:
- Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez dokumentáció megismerése,
alkalmazása.
- Kiegészítés - az Oktatási Hivatal által kidolgozott Útmutató a pedagógusok minősítési
rendszeréhez felhasználói dokumentáció értelmezéséhez- megismerése, aktualizálása.
- Az egyéni fejlesztési terv helyi adottságaihoz adaptált javasolt csoport-munkatervek
2. Rövid helyzetelemzés
2016/2017-es tanévre kollégium elhelyezést igénylők száma augusztus 30-ig 47 fő. A tanévet a
tavalyihoz hasonló létszámmal indítjuk. Várható még, hogy szeptember első hetében OKJ-s
képzésben részt vevő tanulók jelentkeznek.
Az idei tanévben lehetőséget kínálunk díj ellenében nappali rendszerű felsőoktatási intézményben
tanuló hallgatók elhelyezésére is.
Létszámösszetétel : 47 fő (augusztus 30-án)
Saját tanulónk: 28 fő Ebből (OKJ-s 4 fő
Külsős tanuló: 19 fő, (ebből OKJ-s 6 fő)
Évfolyamonkénti összetétel: 9. évf.
10. évf.
11. évf.
12. évf.
13-14. (OKJ)

16 fő
11 fő
6 fő
5 fő
9 fő

Személyi feltételek
Az előző tanévhez hasonlóan öt nevelőtanár látja el a feladatokat, közülük hárman látják el az
éjszakai ügyeletet is hétköznap és hétvégén, három hetes ciklusban. A vasárnapi napközbeni
ügyeletet ellátása előzetes beosztás alapján történik.
Kollégiumvezető:
Balog Anikó
Nevelőtanárok:
Szecsődi Kornélia
Vira-Lannert Eszter
Szabóné Kádár Ildikó (éjszakai ü.)
Lipszné Kerekes Csilla (éjszakai ü.)
Bencsik Annamária (éjszakai ü.)

Kollégiumi csoportok
A jelentkező létszám alapján két kollégiumi csoportot alakítottunk. A kollégiumi csoportvezetői
feladatokat a nevelőtanárok párban látják el, így biztosítva a folyamatos jelenlétet a kollégisták
mellett.
K1 CSOPORT: 25 fő, vezetői:Lipszné Kerekes Csilla és Vira-Lannert Eszter
nevelőtanárok
Csoportösszetétel: 9. évfolyamos tanulók
OKJ szakképzésben részt vevő tanulók
K2 CSOPORT: 22 fő, vezetői: Bencsik Annamária és Szecsődi Kornélia nevelőtanárok
Csoportösszetétel: 10, 11, 12. évfolyamos tanulók
Csoportfoglalkozások
A nevelési és oktatási feladataink teljesítéséhez - a tanulók részére kollégiumi foglalkozásokat
szervezünk.
Az Nkt. 28. § (1) bekezdésében meghatározott időkeret terhére szervezett kollégiumi foglalkozás
lehet a) felzárkóztató, tehetség-kibontakoztató, speciális ismereteket adó felkészítő, egyéni vagy
csoportos foglalkozás, b) közösségi fejlesztést megvalósító csoportos foglalkozás.
1.Tematikus csoportfoglalkozás: keretterv és keretprogramterv alapján tervezett foglalkozás,
amelyet a csoportvezetői foglalkozások keretében szervezünk.
A tematikus foglalkozások megtartása évfolyamonként történik. A magasabb évfolyamokon
tanulók alacsony létszáma miatt a 12. évfolyamos és az OKJ-s tanulók tematikus
csoportfoglalkozását összevontan tartja meg a nevelőtanár, szükség esetén differenciálva.
Lipszné Kerekes Cilla: 9. évfolyamon tematikus csoportfoglalkozás
Bencsik Annamária: 10. évfolyamon tematikus csoportfoglalkozás
Szecsődi Kornélia: 11. évfolyamon tematikus csoportfoglalkozás
Vira-Lannert Eszter: 12. évfolyamon és OKJ-s tanulóknak tematikus csoportfoglalkozás
2. Felzárkóztató, fejlesztő csoportos foglalkozás
Szabóné Kádár Ildikó: 9-10 évfolyamon
Balog Anikó: 9-10 évfolyamon
3. Szakköri foglalkozás
Szabadidő eltöltését szolgáló csoportos foglalkozások közül szabadon választható kötelező
szakköröket hirdetünk meg. Ezekre szeptember végéig lehet jelentkezni. Tekintettel a kollégiumi
létszámra, figyelembe véve az aktív élsportban résztvevők elfoglaltságát, számukra a szakköri
foglalkozásokon való részvétel ajánlott. Sporttevékenységük kimeríti az előírt szabadon választott
kötelező csoportos foglalkozást. Testi-lelki egészségvédelmük érdekében az egyesületekkel való
kapcsolattartást és együttműködést kiemelt feladatnak tekintjük, ezért erre koordinátort jelöltünk
ki.
Szecsődi Kornélia
Vira-Lannert
Szabóné Kádár Ildikó
Lipszné Kerekes Csilla
Bencsik Annamária

Bárka-környezetvédő szakkör
Eszter Film Klub
Művészettörténeti szakkör
„Gasztrománia” szakkör
Sportolók koordinátora

Szabadidős foglalkozások
Ezekre a meghirdetett szabadon választható, nem kötelező foglakozásokra kellő létszámú
jelentkező részvétele esetén kerül sor. Külsős szabadidős foglalkozások szervezése egyéni
csoportvezetői elképzelések szerint történik, pl.: múzeumlátogatás, színházlátogatás, kirándulás
Szecsődi Kornélia
Vira-Lannert Eszter
Szabóné Kádár Ildik
Lipszné Kerekes Csilla
Bencsik Annamária
Balog Anikó

„Meglepetés” – foglalkozás
Játékos angol – foglalkozás
Tornatermi sport foglalkozás
Gyakorlati gasztrománia – foglalkozás
Társasjátékok - foglalkozás
Kreatív kör - kézműves technikák

Sport tevékenység
Kollégistáink jelentős hányada aktív sportoló is. Kiemelt feladatnak tekintjük a versenysportban
aktívan résztvevő tanulóink tanulmányi munkájának segítését, sportkarrierjükben történő
előrelépésükhöz a kollégiumi háttér biztosítását.
Korrepetálások, felzárkóztatás
Feladataink: Tantárgyi korrepetálás biztosítása szaktanári feladat. Kapcsolat az iskolai
munkaközösségekkel. Tanulásban történő segítségnyújtás a napi szilenciumok alatt.
Gyenge tanulmányi eredmény esetén, a korrepetáláson történő részvétel kötelezővé tétele.
4. Kollégiumi nevelés
Feladatunk különösen:
 A tanulás tanítása
 Az erkölcsi nevelés
 Nemzeti öntudat, hazafias nevelés
 Állampolgárságra, demokráciára nevelés
 Az önismeret és a társas kultúra fejlesztése
 A családi életre nevelés
 Testi és lelki egészségre nevelés
 Felelősségvállalás másokért, önkéntesség
 Fenntarthatóság, környezettudatosság
 Pályaorientáció
 Gazdasági és pénzügyi nevelés
 Médiatudatosságra nevelés
A felsorolt területek megjelennek egyrészt a tematikus csoportfoglalkozások kerettervezetében,
valamint kollégiumi hagyományaink ápolásában, a tanulókkal történő személyes egyéni
foglalkozásokban.
Kiemelt feladat:
 Az előző tanév tapasztalatai alapján a szülőkkel történő kapcsolattartás javítása, a szülők
tájékoztatása a kollégiumban történő érdemi munkáról. A szülői – nevelőtanári kapcsolatok
erősítése, a pedagógiai munkánk hatékonyságának növelése érdekében. A házirend
betartásának és betartatásának következetes kivitelezése,
 Önálló tanulás készségének fejlesztése,
 Digitális kompetencia fejlesztése,
 A kollégisták neveltségi szintjének fejlesztése,
 Környezettudatos magatartás kialakulásának elősegítése,

 A társas kapcsolatokban folytatott kommunikáció minőségi fejlesztése,
 A kisközösségek- hálóközösségek- közösséggé formálódásának előmozdítása, segítése.
Alapvető célkitűzés.
Önmagunk és mások iránti elfogadás és megbecsülés kialakítása.
4. A tanév helyi rendje 2016/2017
1. Szorgalmi idő: - első tanítási napja 2016. szeptember 1. (csütörtök) és
- utolsó tanítási napja 2017. június 15. (csütörtök).
I. félév: 2016.szeptember 1. (csütörtök) – 2017. január 20. (péntek)
II. félév: 2017. január 23. (hétfő) – 2017. június 15. (szerda)
Végzősök utolsó tanítási napja: 2017.05.04. (csütörtök)
2. Iskolai tanítás nélküli munkanapok időpontja
2016. október 15. (szombat, munkanap)
2017. február 16-17, (csütörtök, péntek)
2017. március 16-17. (csütörtök, péntek)
2017. május 12 (péntek) Istvános nap (DÖK)
2017. május OKJ vizsga napja

1 nap
2 nap
1 nap
1 nap
1 nap

A kollégium munkarendje eltérő lehet az iskolai munkarendhez képest, mivel a kollégiumban nem
kizárólag saját iskolánk tanulói tartózkodnak. Külsős tanulóink számára folyamatosan biztosítjuk a
kollégiumi ellátást, valamint a hétvégi éjszakai ügyeletet a bent tartózkodók számára.
3. A szünetek
Az őszi szünet 2016. november 2. – november 4-ig tart.
A szünet előtti utolsó tanítási nap 2016. október 28. (péntek - hazautazás), a szünet utáni első
tanítási nap 2016. november 7. (hétfő). Visszaérkezés a kollégiumba: 2016. november 6.
(vasárnap). Ügyelet szükség esetén, külön ütemezésben.
A téli szünet 2016. december 22 – 2017. január 2-ig tart.
A szünet előtti utolsó tanítási nap 2016. december 21. (szerda - hazautazás), a szünet utáni első
tanítási nap 2017. január 3 (kedd). Visszaérkezés a kollégiumba: 2017. január 2.(hétfő)
A tavaszi szünet 2017. április 13 – április 18-ig tart.
A szünet előtti utolsó tanítási nap 2017. április 12. (szerda - hazautazás), a szünet utáni első tanítási
nap 2017. április19. (szerda). Visszaérkezés a kollégiumba: 2017. április 18. (kedd)
Tekintettel arra, hogy április 12. TNM, várhatóan többen hazautaznak már április11-én.
4. Nemzeti ünnepeink megünneplése a kollégiumban – vitrines kiállítás
Megemlékezés neve

A megemlékezés
időpontja

Megemlékezés módja

Aradi vértanúk (október 6.)

október 3 - 6 közötti

tematikus csoportfoglalkozás

Október 23. – nemzeti ünnep

október 24 - 28. között

tematikus csoportfoglalkozás

Kommunista és egyéb diktatúrák
áldozatainak emléknapja (február 25.)

február 21 – 28. között

tematikus csoportfoglalkozás

Március 15- nemzeti ünnep

március 13 – 23. között

tematikus csoportfoglalkozás

Holokauszt áldozatainak emléknapja
(április 16.)

április 10-11; 19-20
között

tematikus csoportfoglalkozás

Nemzeti Összetartozás Napja (június 4.)

június 1- 8. között

kollégiumi megemlékezés

5. Kollégiumi ünnepek, hagyományok
2016. szeptember 21. (kedd).
2016. november 08. (kedd)
2016. november 15. (kedd)
2016. december 01. (csütörtök)
2016. december 06. (kedd).
2016. december 19. (hétfő)
2017. február 14. (kedd)
2017. március 6-10
2017. április 3-7.
2017. április 24-27
2017. május 3. (szerda)
2017. június 7. (szerda)

9. évfolyam ismerkedési estje
Dekorációs verseny eredményhirdetés (DÖK)
Néphagyományok - őszi népszokások (előadás)
Adventi bevezető (előadás)
Mikulás est (DÖK)
Kollégiumi karácsonyi műsor.
Terítési verseny a csoportok között (1.h.díjazása)
Közös ünnepi vacsora
Kollégiumi farsang –Jeles napok népszokások
Egészséghét – projekt
Digitális témahét
Föld hete – Zöld hét - projekt
Érettségizők búcsúztatása
Kollégiumi tanévzárás

6. Az évi rendes DÖK közgyűlés ideje
I. félév.
2016. szeptember. 21. (szerda)
II. félév
2017. február 22. (szerda)
7. Iskolai ünnepek időpontjai
2016. október 21.
2016. november 19.
2016. december ?
2017. március 14.
2016. május 5 12.00
2016. június 21. 16.00

Nemzeti ünnep (október 23.)
Szalagavató bál
Iskolai karácsonyi ünnepély
Nemzeti ünnep (március 15.)
Ballagás
Tanévzáró - bizonyítványosztás

8. A nevelőtestületi értekezletek terve:
időpont
2016.08. 24. 9

Az értekezlet célja
Tájékoztató értekezlet

00

2016.08. 30. 900

Tanévnyitó nevelőtestületi értekezlet

2016.11. 14. 1420

Pedagógiai szakmai munka

2017.01.20,23. 1300
2017.01. 30. 1300

Félévi osztályozó értekezletek

2017. 05.04. 14

20

Végzősök osztályozó értekezlete

2017. 05. 22. 1420
2017.06. 14,15. 13
2017.07.03. 900

Félévi értékelő, következő félévre vonatkozó feladat meghatározó értekezlet

Aktualitások
00

Év végi osztályozó értekezletek
Tanévzáró értekezlet, a szakmai munka értékelése.

10. Kollégiumi nevelőtestületi értekezletek - ütemterv szerint
11. Kilencedik évfolyam – jelentkezés a kollégiumba
2017. június. 23-28. között
5. Ellenőrzési terv
Ellenőrzés formái:
Szakmai:
1. Írásos dokumentumok vizsgálata, (ügyeleti napló, csoportnaplók, csoportfoglalkozások,
szakköri foglalkozások)
2. Kollégium rendjének ellenőrzése, hálórend, közösségi helyiségek
3. Adminisztratív munkák ellenőrzése, vizsgálata,
4. Csoportfoglalkozások, szakkörök látogatása,
5. A folyamatok működésének vizsgálata
 A pedagógusok munkavégzése, munkafegyelme;
 A pedagógusok adminisztrációs munkája;
 A pedagógusok nevelő-oktató munkájának módszerei és eredményessége,
 Az intézményi nyilvántartások, statisztikák, összegzések, értékelések pontos
vezetése,
 A kollégiumban felmerülő szervezési feladatok,
 Az ünnepségek, rendezvények szervezésével kapcsolatos feladatok,
 A leltározás és selejtezés szabályszerű végrehajtása,
 A dokumentumokban, a határozatokban, a jogi szabályozásban foglaltak betartása,
 A nevelő-oktató munkával kapcsolatos feladatok határidejének betartása,
 A hospitálásokon az észrevételek óralátogatási naplóban rögzítése.
Törvényességi:
1. Munkajogi dokumentumok ellenőrzése
2. Tanulói létszámok

Budapest, 2016. szeptember 1.

Balog Anikó
kollégiumvezető

Nevelőtestület véleménye
A BGSZC Szent István Közgazdasági Szakgimnáziuma és Kollégiuma Kollégiumi
munkatervét a nevelőtestület egyhangúan elfogadta.

Budapest, 2016. szeptember 1.

………………………………………………
………………………………………………
………………………………………………
………………………………………………
………………………………………………
………………………………………
Balog Anikó
kollégiumvezető

Diákönkormányzat véleménye

A kollégiumi DÖK képviseletében és felhatalmazása alapján aláírásommal tanúsítom, hogy
a 2016/2017 tanév Kollégiumi munkatervével egyetértünk, valamint előírt véleményezési
jogunkat gyakoroltuk.

Budapest, 2016. szeptember 14.

……………………………………..
DÖK elnök

…………………………………….
DÖK patronáló tanár

