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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 13/2018. (VI. 14.) EMMI rendelete a 2018/2019. 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. 

- A helyi adottságaihoz alkalmazott, javasolt csoport-munkatervek 

 

2. Rövid helyzetelemzés 

 

2018-19-es tanévben szeptember 10-ig felvételt nyert tanulók létszáma 55 fő. További jelentkezők 

váró listára kerülnek. Szeptember első heteiben várható némi ingadozás. 

 

 Létszámösszetétel 

 

Évfolyamok:    8. évf.     2 fő 

9. évf.    16 fő 

    10. évf.   18 fő 

    11. évf.    10 fő 

    12. évf.       5 fő 

    13-14. évf. (OKJ)  5 fő 

  

Saját tanulónk: 34 fő (ebből OKJ-s 2 fő) 

Külsős tanuló: 21 fő, (ebből OKJ-s 3 fő) 
 

 

Sportolók: 

   

  Kézilabda  Jégkorong Karate Úszás összes 

 
SZISE, 

FTC 
KMH SE, * FTC  FTC 

 

K1 5 1 1 
 

7 

K2 4 2 
  

6 

K3 13 
  

1 14 

Kollégium 21 3 1  25 

 

 

 

 



 Felújításból következő változások miatti intézkedések, feladatok 

 

2018. szeptember   

  

- Folyamatos helyettesítés biztosítása (Vira - Lannert Eszter) 

- Álláshely meghirdetése a KÖZIGÁLLÁSON. 

- Hátsó fürdőszoba, betegszoba kialakítása folyamatban (felújítás) 

- Bejárati ajtók mágneszáras nyitás- zárás kialakítása folyamatban (felújítás) 

- Nevelőtestületi tanári berendezése 

- Éjszakás nevelőtanári helyiség kialakítása (átmenetileg: betegszoba) 

- Helyiségek javító festése (felújítás) 

- Vezetői iroda bebútorozása 

- Vezetői dokumentációk visszaköltöztetése, kicsomagolása, rendszer kialakítása 

- A kollégium eszközeinek, iratainak visszaköltöztetése a kollégiumba. 

- Raktárhelyiségek kialakítása (tisztaruha, ágynemű, tisztító eszközök, kuka stb.) 

- A pedagógia munka, minimális feltételeinek kialakítása. (internet, számítógép bekötése 

alapdokumentumok megnyitása) 

- Tanulószoba biztosítása az iskolában. 

- Nevelőtanári helyiséget nem lehet bezárni, működési feltételek biztosítása végett. 

- Kollégiumnak módosult a nyitva tartása a felújítási munkálatok biztosítása érdekében. 

(amíg be nem fejeződik) 

- Közösségi feladat meghirdetése: (könyvek visszapakolása, rendszerzése) 

 

2018. október 

 

- Munkabeosztás módosítása: 

- Kollégiumvezető nevelőtanári időbeosztásban dolgozik, működési feltételek biztosítása 

érdekében, amíg a hirdetett állás betöltésre nem kerül. 

- Tanulótér kialakítása (asztalok, székek). 

- Konyhabútorok összeszerelése az őszi szünet alatt (karbantartók) 

- Új ágymatracok elhelyezése (diákok segítségével) 

- A kollégiumi folyosó dekorálásának megkezdése 

 

 Személyi feltételek: (Változás) 

 

2018. novemberétől várható változás a nevelőtestületben  

 

Kollégiumvezető:  

Balog Anikó  

Nevelőtanárok: 

Lipszné Kerekes Csilla  



Tersánszki Csilla 

Szabóné Kádár Ildikó  

Új munkatárs 

Vira-Lannert Eszter (tartós betegállományban) (szeptember 5-től) 

 

 

 Kollégiumi csoportok 

 

A jelentkezők létszáma alapján három kollégiumi csoportot alakítottunk.  

 

K1 CSOPORT: 18 fő, vezetője: Szabóné Kádár Ildikó  

Csoportösszetétel: 9 - 10. évfolyam (azok a kilencedikesek, akik tavaly is kilencedikbe jártak)  

 

K2 CSOPORT:  19 fő, vezetője: Lipszné Kerekes Csilla  

Csoportösszetétel: 11-12 évfolyam,  OKJ (13.) évfolyam 

 

K3 CSOPORT: 18 fő, vezetője: Tersánszki Csilla 

Csoportösszetétel: 8 - 9. évfolyam 

 

3. Csoportfoglalkozások (Változás) 

 

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. 

 

 Tematikus csoportfoglalkozás: kerettanterv alapján tervezett foglalkozás  

 

Az alapprogramban megjelenő tematikát az alábbi megosztásban látja el a nevelőtestület.  

Vira-Lannert Eszter foglalkozásait novembertől új munkatárs veszi majd át. 

 TÉMAKÖR/ÉVFOLYAM 9. 10.  11. 12-OKJ. nevelőtanár 

1 A tanulás tanítása 3 2 2 2 Balog Anikó 

2 Az erkölcsi nevelés 2 2 2 1 Balog Anikó 

3 Nemzeti öntudat, hazafias nevelés 2 2 2 1 Szabóné Kádár Ildikó 

4 Állampolgárságra, demokráciára nevelés 2 2 2 1 Szabóné Kádár Ildikó 

5 Az önismeret és a társas kultúra fejlesztése 1 1 1 1 Szabóné Kádár Ildikó 

6 A családi életre nevelés 1 2 2 3 Tersánszki Csilla 

7 Testi és lelki egészségre nevelés 2 2 2 2 Új munkatárs 

8 Felelősségvállalás másokért, önkéntesség 2 2 2 1 Új munkatárs 

9 Fenntarthatóság, környezettudatosság 2 2 2 2 Lipszné Kerekes Csilla 

10 Pályaorientáció 2 2 2 2  Lipszné Kerekes Csilla 

11 Gazdasági és pénzügyi nevelés 2  2 2 3 Tersánszky Csilla 

12 Médiatudatosságra nevelés 1 1 1 1 Új munkatárs 

 Összesen 22 22 22 20  



A kollégiumi tanulóközösséget három tanulócsoportba osztottuk, a KNOAP által előírt tematikus 

csoportfoglalkozások megtartása érdekében 

 

 8-9. évfolyam (18 fő) 

 9-10. évfolyam (18 fő) 

 11-12-okj évfolyam (19 fő) 

 

 Szabadon tervezhető kötelező csoportfoglalkozásokat  

kollégiumi (K1, K2, K3) csoportokban tartjuk meg.  

 

Kollégiumi hagyományaink, nemzeti ünnepeink, valamint a kollégium egész közösségét érintő 

egészség heti és zöld heti (fenntartható fejlődés) témahetek mellett, a tanév rendjében 

megfogalmazott pénzügyi nevelés, valamint digitális téma(hét) is megjelenik a tematikában. 

Az egész kollégiumot érintő tanári prezentációs előadások mellett a kooperatív, munkálkodtató, 

tanulói aktivitást igénylő munkaformák nagy hangsúlyt kapnak. 

 

 Szakköri foglalkozás 

 

Szabadidő eltöltését szolgáló csoportos foglalkozások közül szabadon választható kötelező 

szakköröket hirdetünk meg. Ezekre szeptember végéig lehet jelentkezni. Figyelembe véve az aktív 

élsportban résztvevők elfoglaltságát, számukra a szakköri foglalkozásokon való részvétel ajánlott. 

Sporttevékenységük kimeríti az előírt szabadon választott kötelező csoportos foglalkozást.  

 

 Lipszné Kerekes Csilla „Gasztrománia” szakkör 

 Tersánszky Csilla   Film Klub szakkör 

 Szabóné Kádár Ildikó  Természetbúvár szakkör 

 Új munkatárs   Tervezés alatt 

 

Vira-Lannert Eszter tervezett foglalkozásait nem helyettesítjük. 

 

 Szabadidős foglalkozások 

 

Ezekre a meghirdetett szabadon választható, nem kötelező foglakozásokra kellő létszámú 

jelentkező részvétele esetén kerül sor. Külső helyszínen történő szabadidős foglalkozások 

szervezése egyéni csoportvezetői elképzelések szerint történik, pl.: múzeumlátogatás, 

színházlátogatás, kirándulás. 

 

 Lipszné Kerekes Csilla  Gyakorlati gasztrománia – foglalkozás 

 Tersánszky Csilla   Olvasókör 

 Szabóné Kádár Ildikó  Tornatermi sport foglalkozás    

 Balog Anikó    Kézműves foglalkozás 

 Új munkatárs    tervezés alatt  
 

 

4. Sport tevékenység  

 

A Szent István kollégiumba jelentkezett kollégisták között számos versenysportban résztvevő 

szerepel. Az ő előmenetelüket, tehetséggondozásukat, kollégiumunk azzal is támogatni kívánja, 

hogy felvételi eljárásrendünkben előnyt élveznek az aktív sportolók. A versenysportban aktívan 

részt vevő kollégisták közt többen kézilabdáznak- (jelentős részük iskolánk SZISE-ben) -, ezen 

kívül vannak még jégkorongozó, úszó, karatézó sportolónk is. 

A napi edzések, hétvégi versenyek komoly terhelést jelentenek számukra. Fontos feladata a 

kollégiumnak, hogy tanulmányi munkájukban segítséget nyújtson számukra. A folyamatos 



teljesítményorientált életvitel mellett fokozottan szükséges számukra az egyéni foglalkozások 

biztosította törődés, elfogadás, támogatás. 

 

A kollégiumi szabadidős foglalkozások keretében is tervezünk tornatermi foglalkozásokat. 

Ennek időpontja egyezetés alatt áll az intézmény gondnokával. 

Az intézmény konditermének használatára is egyezetés indult el az iskola vezetőségével. 

 

 

5. Korrepetálások, felzárkóztatás 

 

A kollégiumi nevelőtestület minden tagja a napi tanulási idő során tanulási segítséget nyújt, 

szükség esetén egyéni felzárkóztatást tart. Az e-naplón keresztül folyamatosan figyelemmel kísérik 

az iskolai tanulmányi eredményeket. A nevelőtanárok saját szakuknak megfelelően tartanak igény 

szerint korrepetálást.  

 

 Lipszné Kerekes Csilla  informatika   - (matematika) 

 Tersánszky Csilla   m. nyelvtan, m. irodalom, történelem 

 Szabóné Kádár Ildikó  m. nyelvtan, m. irodalom, történelem 

 Balog Anikó    etika, kémia – (fizika, matematika, )  

  új munkatárs   ……………………….. 

 

 

6. Tehetséggondozás 

 

Fontos feladat a középiskolás korosztály esetében a tehetséges tanulók felkarolása, segítése. A 

tehetség felismerése nem minden esetben egyértelmű. A tehetség nemcsak sikerességben 

nyilvánulhat meg. Az ellenszegülő magatartás mögött húzódhat divergens gondolkodás, magas 

kreativitás is. Fontos nevelőtanári feladat a közösségben megtalálni a lemorzsolódás veszélyének 

kitett tehetséges tanulókat. 

 

7. Kollégiumi nevelés 

 

PP. alapján: „A kollégiumi nevelés célja legfőképp a tanulók szocializációjának, kiegyensúlyozott 

és egészséges fejlődésének, tanulásának, a sikeres életpályára való felkészítésének segítése, 

személyiségének fejlesztése, kibontakoztatása. 

A kollégium - céljai elérése érdekében személyközpontú, az egyén és a közösség harmóniáján 

alapuló környezetet és tevékenységrendszert alakít ki.” 

 

Kiemelt feladat: 

 

 A személyközpontú szemléletmód mind tudatosabb megélése és gyakorlati megvalósítása a 

mindennapi élethelyzetekben. 

 A szülői – nevelőtanári kapcsolatok erősítése, a pedagógiai munkánk hatékonyságának 

növelése érdekében.  

 Önálló tanulás készségének fejlesztése,  

 A kollégisták neveltségi szintjének fejlesztése, 

 Környezettudatos magatartás kialakulásának elősegítése, 

 A társas kapcsolatokban folytatott kommunikáció minőségi fejlesztése, 

 A kisközösségek- hálóközösségek- közösséggé formálódásának előmozdítása, segítése. 

 Digitális kompetencia fejlesztése, 

 

 

 

 



8. A tanév helyi rendje 2018/2019 

 

 Szorgalmi idő: - első tanítási napja 2018. szeptember 3. (hétfő) és 

 - utolsó tanítási napja 2019. június 14. (péntek),  

 

I. félév: 2018. szeptember 3. (hétfő) - 2019. január 25. (péntek) 

II: félév: 2019. január 28. (hétfő) – 2019. jún. 14. (péntek) 

Végzősök utolsó tanítási napja: 2019. május 2. (csütörtök). 

 

A szakképző évfolyamon az első tanítási nap 2018. szeptember 10, az utolsó tanítási nap 2019 

május. keresztféléves képzésben 2019. január 05. 

 

 Tanítás nélküli munkanapok időpontja a Szent István Közgazdasági Szakgimnáziumban:  

 

2018.október 13. (szombat) 1 nap  

2018. november 10. (szombat) 1 nap 

2018. december 1. (szombat) 1 nap 

2018. december 15. (szombat) 1 nap 

2019. február 11-12. (hétfő-kedd) 2 nap 

2019. április 17. (szerda) 1 nap 

2019. május 10. (péntek) osztálykirándulás 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. 

 

 A szünetek  

 

Őszi szünet: 2018. október 27. - november 4.  

A szünet előtti utolsó tanítási nap október 26. (péntek, hazautazás), a szünet utáni első tanítási nap 

november5 (hétfő).Visszaérkezés a kollégiumba: 2018. november 5. (vasárnap).  

 

A téli szünet 2018. december 22. – 2019. január 2. 

A szünet előtti utolsó tanítási nap 2018. december 21. (péntek - hazautazás), a szünet utáni első 

tanítási nap 2019. január 3. (csütörtök). Visszaérkezés a kollégiumba: 2019. január 2.(szerda). 

 

A tavaszi szünet 2019. április 18. – április 23. 

A szünet előtti utolsó tanítási nap 2019. április 17. (szerda - hazautazás), a szünet utáni első tanítási 

nap 2019. április 24. (szerda). Visszaérkezés a kollégiumba: 2019. április 23. (kedd) 

 

 Nemzeti ünnepeink megünneplése a kollégiumban  

 

 

Megemlékezés neve 
A megemlékezés 

időpontja 
Megemlékezés módja 

Aradi vértanúk  (október 6.) október 3 - 9 közötti  
tematikus és kollégiumi 

csoportfoglalkozás 

Október 23. – nemzeti ünnep  október 24 ; 25.   kollégiumi csoportfoglalkozás 

Kommunista és egyéb diktatúrák 

áldozatainak emléknapja (február 25.) 
február 26 ; 28 

tematikus és kollégiumi 

csoportfoglalkozás 

Március 15- nemzeti ünnep március 12; 13 
tematikus és kollégiumi 

csoportfoglalkozás  

Holokauszt áldozatainak emléknapja  

(április 16.) 
április 15; 16 

tematikus és kollégiumi 

csoportfoglalkozás  



Nemzeti Összetartozás Napja  (június 4.) június 4-6. között  kollégiumi csoportfoglalkozás 

 

 

 Kollégiumi ünnepek, hagyományok tervezett időpontok 

 

2018. október 10.  9. évfolyam ismerkedési estje 

2018. november 5-8.  Néphagyományok  - őszi népszokások (előadás) 

2018. december  Adventi bevezető  

2018. december 6.  Mikulás est (DÖK) 

2018. december 3.   Kollégiumi karácsonyi műsor.  

Terítési verseny a csoportok között (1.h.díjazása)  

Közös ünnepi vacsora    

2019. február 21.  Kollégiumi farsang –Jeles napok népszokások 

2019.március 6.  Pénzügyi tudatosság témanap (csop.fogl) 

2019. március 25-29.  Egészséghét – projekt  

2019. április 1.  Digitális témanap (szabadidős fogl. ) 

2019. április 8-11.  Fenntarthatóság - projekt 

2019. április 29.  Érettségizők búcsúztatása 

2018. június 11.  Kollégiumi tanévzárás 

 

  

 Az évi rendes kollégiumi DÖK közgyűlés ideje 

 

I. félév. 2018. szeptember 20. 

II. félév 2019. február 21. 

 

 Iskolai ünnepek időpontjai  

 

2018. szeptember 3.  Tanévnyitó -első tanítási óra 

2018. október   Gólyabál 

2018.november 24.  Szalagavató bál 

2018. december ?  Iskolai karácsonyi ünnepély 

2019. május 3   Ballagás 

2019. június 21. 16.00 Tanévzáró - bizonyítványosztás 

 

 Az iskolai nevelőtestületi értekezletek terve: 

 

Értekezlet dátuma Az értekezlet célja, főbb napirend 

2018. aug. 27. 8:15
 

Tájékoztató értekezlet (javítóvizsgák, tankönyvosztás). 

2018. aug. 31. 9:00
 

Tanévnyitó nevelőtestületi értekezlet 

2018. nov. 12.* 

14:00 

Pedagógiai szakmai munka 

2019. jan. 24-25.
 

Félévi osztályozó értekezletek (jegyek lezárása január 23. szerda 12 óra) 

2019. febr. 04.* 

13:00
 

Félévi értékelő, következő félévre vonatkozó feladat meghatározó 

értekezlet  

2019. április 30.
 

Végzősök osztályozó értekezlete (jegyek lezárása április 29. hétfő 12 

óra) 

2019. május. 27.  Aktualitások 

2019. jún. 13-14. Év végi osztályozó értekezlet (jegyek lezárása június 12. szerda 12 óra) 

2019. június 28. 
 

Tanévzáró értekezlet, a szakmai munka értékelése. 

 



 Kollégiumi nevelőtestületi értekezletek - ütemterv szerint  

 

 Kilencedik évfolyam – jelentkezés a kollégiumba  

2019. június. 21.  

 

9. 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  

 

Kiegészítés: 

 

10. Intézményvezetői önértékelésből adódó feladatok 

 

 Tanulás és tanítás stratégiai vezetése és operatív irányítása 

 

Feladatok:    

1. Egységes értékelési kritériumrendszer kidolgozása a tanulók 

értékelésére. 

2. Kérdőívek alkalmazása a felvételt nyert kollégisták képességeinek 

felmérésére. 

3. Továbbképzések támogatása 

 

Határidő:  2018/2019 tanév, folyamatos 

 

 Változások stratégiai vezetése és operatív irányítása 

 

Feladatok:   

1. Tapasztalatcsere kollégiumon belül és más kollégiummal 

2. Szakmai ismeretek bővítése, innovatív, fejlesztő célú 

kezdeményezések megismerése és beépítése. 

   

Határidő: 2018/2019 tanév folyamatos  



 

 

 Vezető (önmaga) stratégiai vezetése és operatív irányítása 

 

Feladatok: 

   1. Reflexió a beszámolókban 

   

Határidő:   2018/2019 tanév során 

 

 Kollégiumi nevelőtestület stratégiai vezetése és operatív irányítása 

 

Feladatok: 

   1. Pedagógus önértékelés lebonyolítása 

   2. Kollégiumi önértékelési ciklus tervezése (Önértékelési terv) 

Határidő:  2018/2019 tanév vége 

 

 Kollégium stratégiai vezetése és operatív irányítása 
 

Feladatok:   

1. Intézményvezetővel történő együttműködés. 

2. Fenntartói stratégia kivitelezése. 

 

Határidő: folyamatosan 

 

 

 

 

 

Budapest, 2018. szeptember 15. 

 

 

 

 

       Balog Anikó 

kollégiumvezető 

 

 

 

    

 

 

 

 

 


