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Az éves munkatervet az alábbi tényezők figyelembevételével készítettük el: 

 

      -   jogszabályok, rendeletek 

2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 

20/2012(VIII.31.)EMMI rendelet 

A Kollégiumi nevelés országos alapprogramja (59/2013 (VIII.9) EMMI rendelet) 

326/2013(VIII.30)Korm. rendelete 

13/2018. (VI. 14.) EMMI rendelet. a 2018/2019. tanév rendjéről. 

 

 

- A 2017/2018-es tanév vezetői értékelése 

- Helyzetelemzés 

- Célkitűzések,  feladatok a  2018/2019-as tanévre 

- Éves munkaterv havi bontásban 
 

 

BESZÁMOLÓ 

a 2017-2018-as tanévről 

Szervezeti-személyi-tárgyi feltételek alakulása 

Szervezeti feltételek alakulása 

A kollégium szervezetének életében előző tanév változást nem hozott.  

Munkánkat kiegyensúlyozott, stabil szervezeti keretek között végeztük. 

 

Személyi feltételek 

 

Kollégium nevelőtestülete: 

 

Nagyné Czakó Ilona tagintézmény-vezető 1. csoport (alsó tagozatosok) 

Nevelőtanárok:  

Kiss Attila Csaba 2. csoport (felső tagozatosok) 

Kósa Márta (0,5 álláshely) 

Vass Krisztina (heti 5 óra szerződéssel) 

Nevelő munkát segítők: 

Fakanné Lantai Erika pedagógiai asszisztens 

Fercsiné Járó Andrea pedagógiai asszisztens 

Tóth Adrienn pedagógiai asszisztens 

Takarítók: 

N. Szűcs Dénesné 

Tóthné Halász Erzsébet 

 



3 
 

2018. május 2. napjától harmadik pedagógiai asszisztenssel bővült létszámunk.  

Évek óta tartó súlyos probléma oldódott meg, az új kollégánk, Tóth Adrienn felvételével, mivel 

ő állandó éjszakai műszakban dolgozott, ezért a korábbi egy nevelő mellett még egy felnőtt is 

jelen volt a kollégiumban éjszaka. Ennek hiánya akkor jelentett problémát, ha az éjszaka 

folyamán valamelyik gyermekkel kórházba kellett menni a nevelőnek. 

Vagyis 2,75 kollégiumi nevelői, 3 fő NOKS-os és 2 fő takarítói álláshellyel rendelkeztünk, 

amelyek betöltöttek.  

A gyermekek a város öt általános iskolájába beírt tanulók voltak: 

- Arany János Református Óvoda és Általános Iskola, 

- Nagykőrösi II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola, 

- Nagykőrösi Petőfi Sándor Általános Iskola, 

- Nagykőrösi Kolping Katolikus Általános Iskola, 

- Dalmady Győző Általános Iskola és EGYMI. 

  

A kollégium higiéniai biztonságát szem előtt tartva, a heti tetűszűrést és egészségügyi 

ellenőrzést az iskolák védőnői végezték, heti gyakorisággal. 

Tárgyi feltételek alakulása 

A tanév során intézményünk is kapott a Ceglédi Tankerületi Központtól informatikai 

eszközöket: 1 db projektort és 4 darab számítógépet. Ezen eszközök napi gyakorisággal voltak 

használva. 

A tanév során tisztasági meszelés történt és a kerti padok is átfestésre kerültek.  

A tanév során gyermekeink részére magánszemélyek használt ruhákat, játékokat 

adományoztak, amelyek közül a cipők jelentettek elsősorban nagy segítséget. 

Statisztikai adatok alakulása 

A tanulólétszámok az alábbiak szerint alakultak: 

 Induló létszám 2016. okt. 1. I. félév vége II. félév vége 

N1 csoport 19 fő (7 SNI, 4 

BTM) 

19 fő (7 SNI, 4 

BTM) 

 21 fő (7 SNI, 4 

BTM) 

21 fő (7 SNI, 4 

BTM) 

N2 csoport 20 fő (9 SNI, 0 

BTM) 

20 fő (9 SNI, 0 

BTM) 

19 fő (8 SNI, 0 

BTM) 

18 fő (8 SNI, 0 

BTM) 

Összesen 39 fő (16 SNI, 4 

BTM) 

39 fő (16 SNI, 4 

BTM) 

40 fő (15 SNI, 4 

BTM) 

39 fő (15 SNI, 4 

BTM) 

 

Feltétlen ki kell emelni a magas SNI-s és BTM-es gyermekek számát, amely mindennapi 

munkánkat befolyásolja és meghatározza! 

Csoportok száma:  

N 1 csoport: Nagyné Czakó Ilona 

N 2 csoport: Kiss Attila Csaba 
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Események, programok 

A tanév kiemelt eseménye volt az intézményünk 50. fennállásának megünneplése, szeptember 

30. napján, amelyen 140-150 volt kollégista öregdiák jelent meg. 

Gyermekeinket ingyenesen látták vendégül egy mozielőadásra. 

Az októberi ünnepi megemlékezések megszervezésre és lebonyolításra kerültek. 

Gyermekeinknek esténként Tekebajnokságot szerveztünk, amely nagy siker volt, a pin-pong 

verseny, és a tollaslabda körmérkőzések mellett. 

Október végén rendeztük meg a Halloween partit.  

A következő program a Mikulás volt.  

Új eseményként a helyi Idősek Otthonában karácsonyi ünnepi műsorral léptek fel gyermekeink. 

Hagyományosan egy budapesti reklámcég (Laboratory) közössége ismét ellátogatott hozzánk 

Karácsony előtt, akiktől az idén minden gyermek személyre szóló ajándékokat kapott.  

A második félév során tovább folytatódtak az események, amelyeket a Diákönkormányzat és a 

nevelők szerveztek: 

A helyi Kulturális Központban havonta megrendezésre kerülő Geo estek programjára az 

érdeklődő gyerekeket minden alkalommal elvittük. 

A téli hónapok eseményei voltak: a Magyar Kultúra napja, Valenti napi party, Farsangi Bál. 

Január 25. napjától február 26 napjáig két kollega: Bánfi Zoltán és Kósa Teréz látta el Kiss 

Attila Csaba helyettesítését. A gyerekek megszerették új nevelőiket, akik személyiségükkel új 

színt hoztak a kollégium életébe. 

A tavaszi programjaink: Nőnap, megemlékeztünk az 1848-as hősökről, rajzversenyt  

hirdettünk, húsvétoltunk is, városunk múltjáról, jelenéről szerveztünk vetélkedőt, a Magyar 

Költészet napjáról gyermekversekkel emlékeztünk meg, a foci bajnokságot idén is 

meghirdettük, anyák napjára ajándékokat készítettek a gyermekek az anyukáknak és az Idősek 

Otthonában ismét ünnepi műsort adtak elő. A tanév utolsó eseménye a ballagás és évzáró volt. 

A Fodor fagyizó ismét megvendégelte gyerekeinket két-két gombóc fagyival kétszer a tanév 

során.  

Meghatározó élményt nyújtott a gyerekek számára a Nagykőrösi Sólymok Kosárlabda 

Egyesület NB/I-es felnőtt férfi csapat hazai mérkőzéseinek megtekintése is minden 

alkalommal.  

A tanévet és a 8. osztályosokat fehér asztal mellett, ünnepi vacsorával is búcsúztattuk. 
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Tanulmányi munka 

A kollégiumban nem folyik tanulmányi munka. Azonban egyéni fejlesztést és korrepetálást 

biztosítottunk a gyermekek számára. 

 I. félév átlaga II. félév átlaga Bukott tanulók 

száma I. félév 

Bukott tanulók 

száma II. félév 

I. csoport 3,36 3,68 1 1 

II. csoport 3,27 3,26 9 5 

 

A következő tanév során kiemelt figyelmet kell fordítani a bukások számának csökkentésére, 

mely elsősorban a felső tagozatosokat érinti! 

Szülői Közösség munkája: 

A szülők kezdeményezték az első összejövetelükön, hogy gyermekenként minden szülő adjon 

be havonta 500 Ft-t, amelyet a közösség Mikulás csomagra és kirándulásokra tud költeni. 

Azonban a kezdeményezés elhalt néhány hónap után, mivel a szülők nagy része nem volt 

együttműködő. 

Egyéb szakmai munka  

A tanév során három szakkör működött, amelynek munkájába a gyerekek szívesen 

bekapcsolódtak: 

-Sport szakkör (vezetője: Kósa Márta) 

- Kresz szakkör (vezetője: Kiss Attila Csaba) 

- Ügyes kezek szakkör (vezetője: Nagyné Czakó Ilona) 
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Helyzetelemzés 

 

A kollégiumi férőhelyek száma: 60 fő 

2018. augusztus 31. napjáig 35 fő gyermek jelentkezése érkezett az alábbi bontásban:  

II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola: 6 fő 

Petőfi Sándor Általános Iskola: 13 fő 

Dalmady Győző Általános Iskola: 5 fő 

Kolping Katolikus Általános Iskola: 11 fő 

A 35 gyermek közül 12 fő SNI-s. 

A változatlan nevelői és NOKS-os létszám mellett tudjuk megkezdeni a tanévet, vagyis 2,75 

pedagógus állás, 3 fő pedagógiai asszisztens, 2 fő takarító.  

A 3. pedagógiai asszisztensi állást a nyár folyamán sikerült betöltenünk.   

   

Családi környezet és kapcsolattartás: 

A kollégiumban lakók szülői háttere meghatározza veszélyeztetettségüket. 

Gyermekeink családja elsősorban külterületen élnek, így a mindennapos iskolába járást nem 

tudják megoldani. Továbbá helyet biztosítunk néhány olyan gyermek részére is, akinek a szülei 

több műszakos munkarendben dolgoznak. Ezekben a családokban az anya egyedül neveli 

gyermekét. 

Az információkat minden esetben írásban juttatjuk el a szülők részére, illetve a szülői 

értekezletek alkalmával tájékoztatjuk őket. 

Az esetlegesen felmerülő problémák esetén azonnal értesítjük a szülőket, de sok esetben 

elérhetetlenek, mivel vannak, akik még mobiltelefonnal sem rendelkeznek. 

Lehetőség van arra, hogy a szülők hét közben is meglátogassák gyermekeiket. Ilyenkor a 

nevelőkkel is kapcsolatba kerülhetnek. 

 

A kollégium és az iskolák kapcsolata: 

Az iskolákkal napi kapcsolatban vagyunk, a problémákat azonnal egyeztetjük. 

Viselkedésükről folyamatos tájékoztatást kapunk az osztályfőnökök és tanáraik információja 

alapján. 

A kollégium vezetője és a nevelőtanárok részt vesznek az iskolai értekezleteken, 

megbeszéléseken, amennyiben meghívást kapnak. 

Tanulmányi eredményeikről gyermekeink minden nap az esti eligazítás során számolnak be.  

A nevelőtanárok korrepetálásokat, foglalkozásokat tartanak a kollégium tanulói számára. 

 

Nevelési, oktatási célok és feladatok: 

Kollégiumunk tagintézményként működik, azonban az iskolákkal való napi kapcsolat miatt 

nevelési céljaink és feladataink igazodni tudnak az iskolák nevelési céljaihoz és feladataihoz. 

Ezen célok és feladatok kiegészülnek a kollégiumi nevelés országos alapprogramjában 

megfogalmazott célokkal és feladatokkal.  

A gyermekek tanulása az iskolai napközis foglalkozásokon biztosított, azonban minden délután 

lehetőségük van a kollégiumban történő tanulásra, korrepetálásra. Intézményünkben 

gyógypedagógus szakember is foglalkozik heti 5 órában a gyerekekkel. 

Előző tanévtől a Nagykőrösi Kolping Katolikus Általános Iskola felső tagozatos gyermekei 

számára biztosítunk minden nap 15,00-15,45-ig tanulmányi munkát. 

 

Főbb célok és feladatok: 

Nevelőmunkánk fő célja, hogy tanulóink a kollégiumban kellemes, otthonos környezetben 

szórakozhassanak és pihenhessenek, s megtanulják a szabadidő hasznos és tartalmas eltöltését. 

Továbbá elsajátítsák a társadalmi érintkezés alapszabályait. Személyiségüket észrevétlenül 

pozitívan formáljuk, fejlesszük. Az elfogadott társadalmi és erkölcsi értékeket elmélyítsük, 

kötelességtudatukat növeljük, a munka és a tudás megbecsülésére neveljünk. 
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Fontos feladat még a durva viselkedés és a trágár beszéd visszaszorítása, káros szenvedélyek 

elleni küzdelem. 

A kollégiumi élet során sajátos, egyéni nevelési módszerekkel érjük el, motiváljuk tanulóinkat, 

hogy aktívan vegyenek részt a kollégium életében.  

Igyekszünk elérni, hogy a tanulók rendszeresen tanuljanak, a bukásokat a napi 

korrepetálásokkal igyekszünk visszaszorítani. 

Fontos, hogy valamennyi kollégista érezze, hogy nevelőik állandóan nyitottak személyük iránt, 

és személyes problémáik megoldásában segítséget várhatnak tőlük. Fontosnak tartjuk, hogy a 

nevelők az intim beszélgetések során tudomásukra jutott titkot vagy titkokat diszkréten 

kezeljék. 

Nevelőtanáraink napi kapcsolatot alakítanak ki a tanulók osztályfőnökeivel, tanáraival, hogy 

közösen, azonos módon tudjuk alakítani, nevelni a tanulók személyiségét.  

Első hetek feladata: az ismerkedés, ki, hol, melyik szobában került elhelyezésre, ki hol tart a 

közösségi együttélés szabályainak ismeretében. Különös figyelmet fordítunk az első-második 

évfolyamos tanulóinkra, életkorukból eredő problémák kezelésére. Kiemelt feladat a tanév 

elején a nagylétszámú első osztályosok beszoktatása. 

Minden nevelőtanár igyekszik megismerni a gyermekek otthoni, családi helyzetét is.  

 

Intézményi önértékelési terv elkészítése a 2018/2019-es tanévre 

-   A tanulmányi munka terén elért eredmények megtartása, javítása. Az itt tanuló gyermekek 

tanulmányi munkájának biztosítása. 

-  A tehetséges tanulók azonosítása, fejlesztése, gondozása különböző munkaformák keretében. 

-   A differenciált egyéni törődés erősítése a kollégiumi szocializáció érdekében. 

-   Közösségi szemlélet erősítése. 

-  A diákok véleményének figyelembevétele az intézményi programok tervezése és   

kivitelezése során. 

-   Az SNI-s, BTM-es tanulók fejlesztése a gyógypedagógus nevelő segítségével. 

-    A kollégium kapcsolatrendszerének szélesítése- együttműködés a város intézményeivel, 

szőlői házzal. 

-   Anyagi lehetőségek figyelembe vétele mellett a kollégiumi helyiségek folyamatos újítása. 

A kollégiumi nevelés fő feladatai 

Tanulmányi munka 

A gyengébb képességű tanulókat rendszeres ellenőrzéssel, korrepetálással kell segíteni. Egyéni 

foglalkozásokat biztosítunk az SNI-s és az integráltan nem oktatható gyermekek számára. 

A jó tanuló, jó képességű diákokat tovább kell ösztönözni a még jobb teljesítményre. 

Tehetségük kibontakozását tovább segítjük. 

Rugalmasan kezeljük és megoldjuk a tanulók külön foglalkozásokra járását, az ő tanulmányi 

előmenetelüket külön figyeljük. 

 

Személyiség fejlesztése 

Fontos cél és feladat megtanulni és megtanítani a kollégiumi élet szabályait. Meg kell tanulni 

egymás mellett élni a kollégiumi közösségben. Viselkedési szabályok betartása, betartatása, 

konfliktusok, problémák kezelése, nehézségekkel járó helyzetek megoldása folyamatos feladat. 

Személyiség fejlesztéssel kapcsolatos feladatok: 

- a gyermekek minél alaposabb megismerése, amely az egyéni bánásmód, a céltudatos fejlesztő 

tevékenység alapja 

- iskolai előmenetel segítése 

- pályaválasztásuk segítése, kulturális, művelődési igényük felkeltése 

- helyes viselkedési, magatartási szokások kialakítása (beszédkultúra folyamatos fejlesztése, 

illemtani viselkedéssel kapcsolatos ismeretek) 
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Egészséges életmódra nevelés 

A testi és mentális képességek folyamatos megőrzéséhez és fejlesztéséhez szükséges a 

megfelelő életritmus kialakítása, az egészséges és kulturált étkezés, öltözködés, tisztálkodás, 

testápolás, a rendszeretet belső igénnyé válása, az ehhez kapcsolódó szokásrendszer 

megalapozása. A tanulók olyan ismereteket, gyakorlati képességeket sajátítanak el, szokásokat 

tanulnak meg, amelyek segítik őket testi és lelki egészségük megőrzésében, az egészségkárosító 

szokások kialakulásának megelőzésében. 

Legfontosabb a közösségben a betegségek megelőzése. Folyamatos odafigyeléssel, 

beszélgetésekkel és ellenőrzésekkel biztosítani a rendszeres tisztálkodást és a környezet 

tisztántartását. 

Bíztatjuk és segítjük a tanulókat az esztétikus környezetük kialakításában. 

Az egészséges életmódra nevelés fontos része a rendszeres testmozgásra nevelés. Biztosítani 

kell számukra a napi testmozgás lehetőségét. 

Fontos az elégséges éjszakai pihenés, melyet az éjszakás pedagógus és pedagógiai asszisztens 

segít biztosítani. 

Igyekszünk az egészséges életmódra nevelés fontos részeként kezelni az egészséges 

táplálkozást is. A napi ötszöri rendszeres étkezéssel a helyes étkezési szokásokat is ki kell 

alakítani, hiszen nagyon sok tanulónak vannak itt is hiányosságai.  

Nagy gondot fordítunk és külön foglalkozásokat, beszélgetéseket fogunk tartani a káros 

szenvedélyek megelőzésére (alkohol, cigaretta, drog).  

 

Környezeti nevelés, környezetvédelem 

Környezeti neveléssel kapcsolatban törekszünk a természetes környezetünkhöz való optimális 

viszony kialakítására, a természet, a környezet védelmére, a növény és állatvédelemre, a 

kollégium és környezetének rendbetételére. A kollégium udvarának és kertjének további 

szépítését tervezzük. 

Ki kell alakítani a tisztaság, rend iránti igényt. Külső környezetünk esztétikus és harmonikus 

legyen, a parkosítás, virágosítás ne csak szépérzékünket fejlessze, hanem lelki pihenést is 

jelentsen. 

 

Közösségfejlesztés 

Fontosnak tartjuk, hogy a kollégiumi lét készítse fel diákjainkat a közösségért tenni tudó és 

akaró személyiség kialakítására (diákönkormányzat működtetése, önkiszolgáló feladatok 

gyakoroltatása, megbízatások adása és számonkérése, közösségi élmények nyújtása).  

 

Önismeret fejlesztés 

Különféle helyzetgyakorlatokkal, tesztekkel és csoportos beszélgetésekkel helyes énkép 

kialakítása.  

Új kezdeményezésként a tanévtől bevezetjük, hogy a felsőtagozatosok szülői hozzájárulás 

mellett hetente egyszer egy óra időtartamra kimenőt kapjanak.  

Olvasás, TV, videó nézés, személyiségfejlesztő illetve tudományos ismeretterjesztő filmek, 

zenehallgatás, barátkozás, szakkörök, különórák látogatása, város nevezetességeivel való 

ismerkedés. 

 

Diákönkormányzat: 

Lényeges dolog annak biztosítása is, hogy a diákoknak a kollégium ügyeibe betekintést, 

beleszólást biztosítsunk. A kollégiumban diákjaink törvényesen biztosított jogaikat egyénileg 

és a diákönkormányzaton keresztül gyakorolhatják. 

Fő feladatuk: a kollégium rendjét öntevékenyen ne csak betartsák, hanem szervezzék, 

végrehajtsák és végrehajtassák. Fontos szerepük van a rendezvények megszervezésében, 

sporttevékenységek, versenyek lebonyolításában. Javaslatot tehetnek jutalmazásokra és a 

fegyelmi tárgyalásokon képviselhetik a tanulók érdekeit. Véleményezhetik a kollégium 

házirendjét, ötleteket hozhatnak a kollégium színesítéséhez. Összekötő kapocs szerepét töltik 

be a tanárok és diákok között.  
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ÉVES MUNKATERV HAVI BONTÁSBAN 
2018/2019. TANÉV 

 

 

 

Augusztus 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Megnevezés Felelős Határidő 

 
Az elmúlt tanév év végén a 

működtetőnek leadott 

kollégiumi karbantartási, 

javítási igények 

elvégzésének ellenőrzése. 

Tanári szobák előkészítése 

a tanévhez, dekorációk, 

tájékoztató kiírások 

elhelyezése. Szükséges 

ellenőrzések elvégzése a 

diákok szobáiban. 

Szobakulcsok,  meglétének 

ellenőrzése. 

 Lista összeállítása a 

hiányosságokról. 

Csoportok kialakítása. 

Kérvények ellenőrzése. 

 

 

Nagyné Czakó Ilona 

tagintézmény-vezető 

Kiss Attila Csaba 

csoportvezető 

 

Kósa Márta  

kollégiumi nevelő 

 

Tóth Adrienn ped. 

asszisztens 

 

Fakanné Lantai Erika ped. 

asszisztens 

 

Gergelyfi Ildikó 

ped.asszisztens 

2018.08.21-08.31. 

 

Nevelőtestület tanévnyitó 

értekezlete 

Órarend elfogadása , 

Házirend elfogadása. 

Munkatervhez javaslatok 

bekérése 

 

 

Nagyné Czakó Ilona 

tagintézmény-vezető 

Nevelőtestület 

 

2018.08.31. 

Intézmény önértékelési 

tervének előkészítése 

Nagyné Czakó Ilona 

tagintézmény vezető 

Kiss Attila  Csaba 

csoportvezető 

Kósa Márta  

nevelő 

 

 

 

 

 

 

 

 

Folyamatos 
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Szeptember Megnevezés 

 

 

Felelős Határidő 

Beköltözés a kollégiumba, 

tanulók fogadása 

Házirend ismertetése 

Szobabeosztások 

kialakítása 

Létszámegyeztetés 

Csoportfoglalkozások 

megtartása Baleset-

megelőzési – tűzvédelmi 

oktatás.  

 

 

Nagyné Czakó Ilona 

tagintézmény-vezető 

Kiss Attila Csaba 

csoportvezető 

Kósa Márta 

kollégiumi nevelő 

Pedagógiai asszisztensek 

2018.09.03. 

 

Nevelőtestületi értekezlet: 

Munkaterv, Éves tanulói 

foglalkozási terv és az 

Intézményi Önértékelés,  

DÖK  Diákönkormányzat 

évnyitó értekezlete.  DT 

munkaterv elfogadása. 

 

 

Nagyné Czakó Ilona 

tagintézmény-vezető 

Nevelőtestület 

2018.09.07. 

 

Szakköri igények 

felmérése, jelentkezések Nevelőtestület 

 

 

2018.09.10-09.21. 

 

 

 

Október 1-i statisztikai 

jelentéshez való 

felkészülés, létszám- és 

csoportadatok, Törzskönyv 

kitöltése, Kérvények 

előkészítése és leadása 

ellenőrzéshez 

 

 

 

 
2017.09.05-10.01-ig 

folyamatosan 

 

 

SZK ülés, szülői értekezlet 

 

 

Nagyné Czakó Ilona 

tagintézmény vezető 

Tantestület 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018.09.14. 
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Október Megnevezés 

 

 

Felelős Határidő 

 

Szakköri foglalkozások 

beindítása 

„Érdeklődési körök” 

listájának elhelyezése a 

faliújságon 

 

Szakköröket vezető tanárok 

 

2018.10.01-től 

órarend szerint 

folyamatos 

2019.05.31-ig 

 

1849. október 6. - 
megemlékezés az aradi 

vértanúkról. Faliújságot 

készít  

N/2. csoport 

Kiss Attila Csaba 

csoportvezető 

Pedagógiai asszisztensek 

2018.10.03. 

 

 

Statisztikai létszámjelentés Nagyné Czakó Ilona 

tagintézmény-vezető 

2018.10.10. 

1956. október 23. – 

faliújságot készít  

N/1. csoport 

 

Nagyné Czakó Ilona 

tagintézmény-vezető 

2018.10.18. 

2018. október 13. szombat munkanap – 2018. október 22. hétfő pihenőnap 

Őszi szünet: 2018. október 29-tól 2018. október 31-ig tart 

                               A szünet előtti utolsó tanítási nap: 2018. október 26. (péntek) 

                                 A szünet után első tanítási nap: 2018. november 5. (hétfő) 

 

 

 

2018.  november 10. szombat munkanap – 2018. november 2. péntek pihenőnap 

 

 

 

November 
 

 

 

 

Halloween parti 

 
 

Kósa Márta nevelő 2018.11.08. 

 

Nevelési értekezlet 

 

 

Nagyné Czakó Ilona 

tagintézmény-vezető 

 
 
 
 
 

2018.11.20-23. között 
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December Megnevezés Felelős Határidő 

Adventi készülődés, 

a kollégium díszítése, 

ajándékok készítése 

 

 

Kósa Márta 

Pedagógiai asszisztensek 

2018.12.03-12.13-ig 

folyamatosan 

Mikulás ünnepség Kiss Attila Csaba 

2018.12.05. 

Karácsony-est szervezése, 

közös karácsonyi 

vacsorával, társas 

játékokkal 

 

 

 

Nevelőtestület    Vezetőség 

Diákönkormányzat 

2018.12.17-21 között 

2018. december 1. szombat munkanap – 2018. december 24. hétfő pihenőnap 

2018. december 15. szombat munkanap – 2018. december 31. hétfő pihenőnap 

Téli szünet: 2018. 12. 27-től 2019. január 2-ig tart 

A szünet előtti utolsó tanítási nap: 12.21 (péntek) 

A szünet utáni első tanítási nap: 2018. január 03. (csütörtök) 

Január Tanulmányi eredmények, 

magatartási helyzet, 

közösségi tevékenység 

összesítése csoportszinten 

 

Csoportvezetők 2019.01.07- I. félév 

végéig Írásbeli 

beszámolók 

leadásának határideje: 

2019.01.25 

 

 

Csoportnaplók, szakköri 

naplók, Kérvények és 

Törzskönyv vezetésének 

ellenőrzése 

Nagyné Czakó Ilona 

tagintézmény-vezető 

2019.01.07-01.18-ig 

 

 

 

 

 

A Magyar kultúra napja 

(január 22) Részvétel a 

városi  rendezvényen 

 

Vass Kriszta 

2019.01.21-01.25. 
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Február 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Március 

Megnevezés 

 
Felelős 

 

 

Határidő 

Félévzáró nevelőtestületi 

értekezlet 

A csoportvezető tanárok 

írásbeli beszámolói alapján 

a nevelőtestület és a 

vezetőség értékeli a 

pedagógiai munka 

eredményeit, 

hatékonyságát a kollégista 

tanulók féléves tanulmányi 

mutatóit, közösségi 

munkáját, a magatartási 

helyzetet. 

Vezetői értékelés 

megküldése a 

Fenntartónak 

Diákönkormányzat 

Beszámoló készítése az I. 

félévben végzett munkáról. 

Szülői értekezlet 

 

 

Nagyné Czakó Ilona 

tagintézmény- vezető  

Nevelőtestület 

2019.02.04.-02.08 

között 

előzetes egyeztetést 

követően 

„Valentin-nap” a 

kollégiumi közös 

helyiségek és a szobák 

dekorálása  

Valentin napi est 

 

Kósa Márta 2019.02.07. 

Kollégiumi farsang 

Disco 

Kiss Attila Csaba 2019.02.14-02.21. 

között 

 

Nőnapi meglepetés 
 

Kiss Attila Csaba 2019.03.08. 

Megemlékezés 1848. 

március 15-ről Faliújság és 

dekoráció készítése 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nagyné Czakó Ilona 

tagintézmény-vezető 

2019.03.13. 
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Április Megnevezés 

 
Felelős 

 

 

Határidő 

Húsvéti készülődés: a 

kollégium dekorálása, 

ajándékok készítése 

 

Nagyné Czakó Ilona 

tagintézmény-vezető 

2019.04.08-tól 

folyamatosan 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

„ A magyar költészet napja 

(április 11.) 

  Faliújság készítése 

 

Kósa Márta 2019.04.08. 

Csoportfoglalkozás 

látogatások 

csoportnaplók, 

szakköri naplók, 

Kérvények és Törzskönyv 

vezetésének ellenőrzése 

 

Nagyné Czakó Ilona 

tagintézmény-vezető 

2019.04.08-04.16. 

között 

                    

Tavaszi szünet: 2019. április 18- 2019. április 23-ig tart 

A szünet előtti utolsó tanítási nap: 2019. április 17. (szerda) 

A szünet utáni első tanítási nap: 2019. április 24. (szerda) 

 

 

 

 

Anyák napi készülődés Kósa Márta 

Vass Kriszta 

2019.04.25.-04.30.-ig 

folyamatosan 

 

 

KRESZ  verseny, 

rendőrség               

közreműködésével 

 

 

 

 

 

 

 

Kiss Attila Csaba  Rendőrséggel történt 

egyeztetésnek 

megfelelően 
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      Május 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Június 

Megnevezés Felelős Határidő 

Nevelési értekezlet Nagyné Czakó Ilona 

tagintézmény-vezető 

2019.05.06.-05.17. 

között (előzetes 

egyeztetést követően) 

Készülődés a Kollégiumi 

Ballagásra és az Évzáróra 

 

Kiss Attila Csaba 

Kósa Márta   2019.05.06.-től 

folyamatosan 

Diákönkormányzat évzáró 

értekezlete 

Diákönkormányzat 

Kiss Attila Csaba 

2019.05.13-05.24-ig 

Jelentkezési lapok 

összesítése 

Nagyné Czakó Ilona 

tagintézmény vezető 

2019.05.20-05.31-ig 

A 2019/2020-as tanévre 

felvett gyermekek 

szüleinek értesítés 

Nagyné Czakó Ilona 

tagintézmény vezető  

2019.06.14. 

Szobák  átadása leltár 

szerint 

Nagyné Czakó Ilona  

tagint.  vezető 

Kiss Attila Csaba  

csoportvezető 

2019.06.14. 

Nevelőtestületi tanévzáró 

értekezlet –vezetői 

beszámoló elfogadása, 

tanév értékelése,. 

Vezetői értékelés 

megküldése a 

Fenntartónak 

Diákönkormányzat és végi 

beszámolója 

Nagyné Czakó Ilona 

tagintézmény-vezető 

2019.06.17-06.21. 

között (előzetes 

egyeztetést követően) 

 

 

A Dózsa György Kollégium Nagykőrösi Tagintézménye Éves Munkatervét a 

nevelőtestület a 2019. szeptember 07.-én megtartott értekezleten megvitatta és elfogadta.  

 

Nagykőrös, 2018. szeptember 07. 

 

 

                                                                                                            Nagyné Czakó Ilona 

                                                              PH.                                        tagintézmény-vezető 


