
Éves munkaterv alapján a nevelési évben, tanévben tervezett jelentősebb rendezvények, 

események időpontjai  

 

A tanévben tervezett jelentősebb rendezvények, események időpontjai  

 

Az éves munkatervben határozzuk meg kollégiumi szintű rendezvényeink időpontjait.  

 

A legjelentősebb programjaink a 2020-2021-es tanévben:  

Feladatok ütemezése  

 

Augusztus  

Pedagógus igazolványok érvényesítése, a nyilvántartás áttekintése  

Határidő: szeptember 20.  

Alakuló/tanévnyitó értekezlet  

Téma: A csoport- és szobabeosztás, valamint a tanári munkarend véglegesítése  

A kollégisták beköltözésével kapcsolatos teendők, feladatok megbeszélése  

A beköltözés szervezési feladatai  

Időpontja: augusztus 24. (hétfő) 1000 óra  

Tűz- és balesetvédelmi oktatás  

Az alkalmazotti közösség részvételével  

Felelős: Tűz- és munkavédelmi megbízott  

 

 

 

Beköltözés napja  

1. A tanulók sávos időrendszerben történő fogadása, elhelyezése 1400-1800- ig  

2. Szülői értekezlet a 9. évfolyamosok és az új kollégisták szüleinek 1500-1530- ig  

Időpontja: augusztus 31.  

3. Tanévindító közgyűlés emeletenként, 20 perces váltásban 1800-tól  

Téma: bemutatkozás, legfontosabb elvárások, tudnivalók  

Ideje: szeptember 01. (kedd)  

Tematikus foglalkozások éves rendjének tervezése  

Diák önkormányzati munkát segítő tanár  

Határidő: augusztus vége  

 

Szeptember  

A házirend, a napirend, a baleset- és tűzvédelmi előírások ismertetése csoportszinten, az  

oktatáson való részvétel dokumentálása  

Határidő: szeptember 10.  

Ének és zenekari toborzó- hangosbemondón keresztül-  

Határidő: szeptember 10.  

Az intézményi KIR és KRÉTA adatok aktualizálása  

Határidő: 2020. szeptember 10.  

A diák-önkormányzati munka beindításához munkatervi javaslatok, tanulói  

programigény összegyűjtése, elkészítése  

Határidő: szeptember 11.  

 

Munkaköri leírások elkészítése az új kollegák részére. A csoportvezetői munkaköri  

leírások aktualizálása  

Határidő: szeptember 11.  



Munkaértekezlet  

Téma: a kollégium éves munkatervének elfogadása, kollégiumi szintű megbízások kiosztása,  

aktuális szervezési feladatok  

Időpont: szeptember 14. (hétfő) 1430  

A tanév végi beszámoló és a 2020/21-as tanév munkatervének beküldése a Győri  

Tankerületi Központba  

Határidő: szeptember 16.  

 

A csoport- és tematikus foglalkozások látogatása (külön ütemterv szerint)  

Határidő: szeptember 15.  

Közreműködés kollégiumi étkezési térítési díjak megállapításához, a szülői Nyilatkozatok,  

jegyzői határozatok, szakorvosi vélemények összegyűjtése  

A hátrányos, halmozottan hátrányos helyzetű tanulók határozatainak bekérése  

Határidő: szeptember 20.  

Diákközgyűlés  

Téma: 1. A 2020/2021-as kollégiumi munkaterv ismertetése,  

2.A DÖK éves munkatervének elfogadása  

Időpont: szeptember 16. (szerda) 1800  

Pályaorientációs projektnap (9. és 12. évfolyam tematikus foglalkozás kiváltása)  

Időpont: szeptember 24.(csütörtök) 1700-1900  

A csoportmunkatervek, szakköri munkatervek elkészítése, leadása  

Határidő: szeptember 21.(hétfő)  

Szakkörök, diákkörök meghirdetése, tanulói jelentkezés  

Határidő: szeptember 30.  

A partner iskolák igazgatóinak tájékoztatása a felvett kollégista tanulóinkról  

Határidő: szeptember 30. (szerda)  

 

Október  

A kollégiumi törzskönyv megnyitása, folyamatos vezetése  

Időpont: október 1.  

A tisztasági verseny beindítása  

Határidő: október 1. (csütörtök)  

A diákkörök, szakkörök beindítása  

Határidő: október 1. (csütörtök)  

Fenntarthatósági témahét  

Időpont: október 05-09. (tavaszi pótlása)  

Október 6-i megemlékezés kollégiumi szinten  

Időpont: október 6. (kedd) 1730  

Október 6-i a városi ünnepségen való részvétel  

Időpont: október 6.  

Októberi statisztika elkészítése az október 1-jei állapot alapján  

Határidő: október 6.  

 

 

 

A 9. évfolyamosok bemutatkozása és avatása, ajándékkészítés  

Időpont: október 15. (csütörtök) 1800 óra  

HIDEG VACSORA  

Problémás tanulók számbavétele, a velük való törődés megszervezése  

Határidő: október 3. hete  



Felmérés a kollégisták családi körülményeiről, szociális helyzetéről, valamint a káros 

szenvedélyeiről  

Határidő: október 3. hete  

Egészségnevelési hetek programjának összeállítása  

Határidő: október 3. hete  

Megemlékezés másként az 1956-os forradalomról  

56-os emlékhelyek felkeresése a városban az érdeklődő diákok részvételével  

Időpont: október 19. (Hétfő) 1600  

Őszi szünet: 2019. október 23. – 2019. november 01-ig  

(szünet előtti utolsó tanítási nap október 25. péntek, a szünet utáni első tanítási nap november 

02. (hétfő)  

 

November  

 

Egészségnevelési hetek (2 hét) programjai (külön programterv szerint)  

Időintervallum: november 02. - november 13. között  

Időpont: november 18. (szerda) 1000 

 

December  

Énekkari programok  

 

1. Adventi zenei program a kollégiumban  

Időpont: december 16. (szerda) 1800 óra  

 

„A szintek tisztasági versenye”  

Az emeleti szobák napi pontozásának összesítése  

A vizsgált intervallum a szobák ellenőrzése és pontozása alapján:  

október 1. és december 7. közötti időszak  

„A legotthonosabb szoba” versenyének lezárása  

Határidő: december 12. (munkanap) 1000 óra  

Az értékelésben részt vesznek: intézményvezető, intézményvezető-helyettes, DÖK elnök  

 

A szeretet ünnepe a diákság számára  

Időpont: december 15. (kedd) 1800 óra  

Ünnepség keretében kerül sor:  

„A legotthonosabb szoba” cím kiadására és a „Szintek tisztasági versenyé”-nek 

eredményhirdetésére  

A kollégiumi újság 1. számának megjelenése  

Határidő: december 16. (Szerda)  

Téli szünet: 2020. december 18. – 2021. január 04.  

(a szünet előtti utolsó tanítási nap december 20. péntek, a szünet utáni első tanítási nap január 

04. (hétfő)  

 

Január  

A kollégiumi újság 2. számának megjelentetése  

Határidő: január 10-ig  

Farsang a kollégiumban a Jedlik fiúkollégiummal közösen  

Időpont: 11. (csütörtök) 1800  

(hideg vacsora)  

A kollégiumi honlap frissítése, aktualizálása  



Határidő: január vége  

Esélyegyenlőségi projektnap  

Időpont január 27. (szerda)  

Érzékenyítő program  

Éljük át fogyatékkal élő honfitársaink mindennapjainak nehézségeit  

Vak-vacsorán való részvétel az érdeklődő diákok számára (max: 15 fő)  

Határidő: január 27. (szerda)  

A félévi munka csoportszintű értékelése megadott szempontok alapján. A diák-kitüntetési 

javaslatok leadása.  

Határidő: február 02. (kedd)  

Tanítási év első féléve 2021. január 22-ig tart. Az iskolák 2021. január 31-ig értesítik a 

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

 

 

 

 

Február  

Szavazás az I. Aranytoll-díj pályázóira (őszi és téli számban megjelent cikkek)  

Időpont: január 20-ig  

Félévi nevelőtestületi értekezlet  

Téma: 1. Az első félévi kollégiumi munka értékelése  

2. Döntés a diákkitüntetésről  

Időpont: február 09. (kedd) 1300-1500-ig  

A harmadik diákközgyűlés megtartása  

Téma: 1. A félévi tanulmányi és közösségi munka értékelése  

1. Beszámoló a DÖK munkájáról, a végzős tisztségviselők munkájának megköszönése,  

a feladatok átadása az új DÖK tagoknak  

Kossuth Zsuzsanna Nap  

Ünnepi megemlékezés a névadóról, koszorúzás és diákkitüntetések átadása,  

közreműködik az énekkar Hegedűs hajnalka vezetésével,  

intézményvezető, intézményvezető-helyettes  

Ideje: február 17. (szerda) 1800  

(ünnepi hideg vacsora az ebédlőben)  

A kommunista diktatúra áldozatainak emléknapja  

Megemlékezés faliújságon  

Határidő: február 19.  

„10x10 labda a kosárban” vetélkedő meghirdetése kollégiumi szinten  

Határidő: február 28.  

 

Március  

A pénzhét programjai (11. és 12. évfolyam tematikus foglalkozások kiváltása)  

Időpont: február 25 – március 01. között  

Házi szavalóverseny  

Helye: kreatív kuckó  

Időpont: március 04. (csütörtök) 17 óra  

Megemlékezés március 15-ről faliújságon keresztül  

Határidő: március 11.  

„10x10 labda a kosárban” városi fordulójának meghirdetése  

Határidő: március 15-ig  

Kossuth Zsuzsanna városi szavalóverseny meghirdetése  



Határidő: március 15-ig  

 

Digitális témahét (9. évfolyamosok tematikus foglalkozásainak kiváltása)  

Időpont: március 22-26. között  

„10x10 labda a kosárban” háziverseny lebonyolítása, a kollégiumi válogatott csapat 

összeállítása az eredmények alapján  

Határidő: március 16-19.  

Tavaszi szünet: 2021. április 01. – 2021. április 06-ig  

(a szünet előtti utolsó tanítási nap március 31. szerda, a szünet utáni első tanítási nap 2021. 

április 07. szerda.)  

 

Április  

A Kollégisták Városi Kossuth Zsuzsanna Szavalóversenyének lebonyolítása  

Időpont: április 07. (szerda) 1630 óra  

„10x10 labda a kosárban” városi fordulójának lebonyolítása  

Időpont: április 08. (csütörtök) 16 óra, rossz idő esetén április 19. (hétfő) 16 óra  

Költészet napi megemlékezés faliújságon keresztül  

Határidő: április 08. csütörtök)  

Ballagások előkészítése, tablókészítés  

Határidő: ballagásig  

Tavaszi nevelési értekezlet  

Téma: Tapasztalatcsere látogatás  

Időpont: április 12.  

A Holocaust Áldozatainak Emléknapja, megemlékezés faliújságon keresztül  

Határidő: április 15. (csütörtök)  

Kollégiumi újság 2. számának megjelenése  

Határidő: április 27. (kedd) „Aranytoll” szavazás határidő: április 30.  

A kollégiumi ballagás lebonyolítása  

Időpont: április 19-23 között  

Az I. Aranytoll díj átadása  

Időpont: február 09. (kedd) 1730 óra  

Részvétel a városi ballagáson  

Időpont: április 19-23 között  

Kollégiumi tagság megújítása, kérvények beadása, elbírálása  

Határidő: április 22- 30-ig  

Az érettségizők április végén mennek utoljára iskolába.  

 

 

Május  

 

Az év végi beszámolók szempontsorának kiadása  

Határidő: május 25. (kedd)  

A nyári gyakorlatosok számának összegyűjtése  

Határidő: május 27. (csütörtök)  

 

Június  

Beiratkozás  

Időpont: június 10-11.  

A tanév munkájának értékelése csoportszinten (a beszámolók leadása)  

Határidő: június 25. (péntek)  



Tanévzáró értekezlet  

Téma:  

1. A tanév munkájának értékelése  

2. Szorgalmi időszak utáni feladatok megszervezése  

(érettségi, szakmai gyakorlat, felújítási munka, stb.)  

Időpont: június 30. (szerda)  

 

2021-2022-es tanévre felvettek kiértesítése, a tanév előkészítése, munkaerő gazdálkodás  

Határidő: június vége  
 


