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A MUNKATERV KÉSZÍTÉSÉT MEGHATÁROZTÁK: 
 

 

A/ Jogszabályok: 
 

 2011. évi CXC. tv a nemzeti köznevelésről 

 

 20/2012.(VIII.31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatásiintézmények 

működéséről 

 

 Az 59/2013. (VIII: ) EMMI    rendelet a Kollégiumi 

nevelés országos alapprogramjának kiadásáról 

 

 Az aktuálisan a tanév rendjét meghatározó rendelet 
 

 

 

B/ Dokumentumok; 
 

 Az intézmény: 
 

- Pedagógiai programja 
 

- Minőségirányítási programja 
 

- Szervezeti és Működési Szabályzata 
 

- HÁZIREND  
 

 

 

C/ Egyéb tényezők: 
 

 A fenntartó elvárásai 
 

 Az intézményhasználók ( szülők, tanulók ) elvárásai, igényei 
 

 A Kollégium személyi és tárgyi feltételei 
 

 

D/ Változások az előző tanévhez képest: 
 

 

 Az 1. csoport vezetésével Fenyvesi Bernadett nevelőtanárt bízom meg. 

 Az 10. csoport vezetésével Hild Laura nevelőtanárt bízom meg. 
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I TANÉV ELEJI SZERVEZÉSI FELADATOK 
 

 Megfelelő személyi és tárgyi feltételek biztosítása a kollégisták fogadásához, 

elhelyezéséhez 

Határidő: aug. 17. 

Felelős: Koll.vez. és gazdasági v. 

 Csoport,- és szobabeosztások elkészítése 

Határidő: aug.18. 

Felelős:  koll.vezető, 

csop.vezetők 

 Munkabeosztás első változatának elkészítése 

Határidő: aug. 26. 

Felelős:  koll.vezető 

 Intézményi éves ütemterv összehangolása 

Határidő: aug.26. 

Felelős:  koll.vezető, okt.ig.h. 

 Kollégiumi beköltözés 

Határidő: aug.31. 

Felelős:  koll.vezető, 

nev.tanárok 

 Tájékoztató az új kollégistáknak és szüleiknek  

Határdió. aug.31.. 

Felelős:  Koll.vezető 

 Dokumentumok átvétele és megnyitásuk. 

( Törzskönyv,ügyeleti napló)   határidő: szept. 2. 

       felelős:  koll. vezető, csop. vezetők 
 

 Szilenciumi csoportok kialakítása, és a tanulási helyszínek kijelölése 

Határidő: szept. 1. 

Felelős:  koll. vezető, csop. 

vezetők 

 Kollégiumi munkaterv elfogadása 

Határidő: szept.1. 

Felelős:  koll.vez. 
 

 Tűzvédelmi és Balesetvédelmi tájékoztatás határidő. szeptember  4-ig 

Felelős: csoportvezetők 
 

 Nevelőtanári ütemtervek elkészítése és  

összehangolása az osztályfőnöki célkitűzésekkel 

Határidő: szept. 10. 

Felelős:  csoportvezetők 
 

 

 Szabadon választott foglalkozások meghirdetése 

Határidő: szept.6. 

Felelős:  koll.vez.,és 

foglakozást vezetők 

Szabadon választott foglalkozások beindítása: 

       Határidő:  szept. 17. 

       Felelős: koll. vez., nevelőtanárok 
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 MUNKAREND véglegesítése 

Határidő: szept. 4. 

Felelős: koll. vezető 
 

 

 

 ÜGYELETI REND kialakítása   Határidő: szept. 4. 

Felelős: koll. vezető 

 DÖK-választás ( munkaterv, faliújság,…) 

Határidő: szept. 11. 

Felelős: Dök segítő, és csop.vezetők 
 

 

 Kollégiumi törzskönyv elkészítése 

Határidő: szept. 25. 

Felelős: koll.vezető,  
 

 A kollégisták ideiglenes bejelentése az okmány 

irodánál 

Határidő: szept.31. 

Felelős: Maár D. és az érintett 

csoportvezetők 
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II. KIEMELT FELADATAINK  
 

 

1. TÁRGYI KÖRNYEZET 

A kollégium tavalyi felújításának eredményeképpen kialakított új vizesblokkok 

további megóvása, rendeltetésszerű használata. 

 

Felelős:  minden kollégista és a nevelőtanárok 

 

2. FEGYELEM 

A kollégium rendjének további fenntartása. 

Kiemelt figyelemmel azokra a kollégiumi benntlakásokra, amelyek a „normál” 

kollégiumi élettől eltérő időben szerveződnek. ( AJTP bennmaradós hétvégék, 

sport rendezvények, egyéb rendezvények) 

 

Felelős: a csoportokat vezető személyek 
 

3. TEHETSÉGGONDOZÁS 

A tehetséggondozás további lehetőségeinek megkeresése, felkínálása diákjainknak.  

 Ennek érdekében minden alulteljesítő tehetséges diákról egyéni 

nyilvántartást vezet ("Egyéni Fejlesztési Terv") a csoportvezető, mely 

többek között tartalmazza a tanuló tanulmányi célkitűzéseit, iskolai 

vállalásait, nyomon követi ezek teljesítésének folyamatát. 

 A csoportvezető folyamatos kapcsolatot tart fenn az iskolai szaktanárokkal, 

különös tekintettel a tanuló érdeklődési köre, tehetsége, továbbtanulási 

szándéka alapján fontos tantárgyak oktatóira. 

 

Felelős: Csoportvezetők 
 

4. KÖRNYEZETTUDATOSSÁG 

A környezettudatos magatartás szokásának további kialakítása diákjainkban, a 

tiszta, rendezett környezet iránti igény erősítése, takarékosságra nevelés 

Ennek érdekében végzett tevékenységek: 

 A tanulók tisztán tartják személyes környezetüket /asztal, szekrény, 

szoba/  

 Rendszeres ellenőrzés:  

szobák rendjét naponta  ügyeletes 

tanárok 

szekrények, fiókok rendjét    

    csoportvezető 

hetente    

 A szelektív hulladékgyűjtés újjászervezése.(pille palackok gyűjtése 

) 

 A virágok gondozásának megszervezése 

 A fenntarthatóság, környezetvédelem, energiatakarékosság 

témakörének feldolgozása csoportfoglalkozáson, megvalósítása a 

mindennapi életben. 

 Klímahét szervezése 
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III. ÁLLANDÓ PEDAGÓGIAI FELADATAINK 
 

 

1. A TANULMÁNYI MUNKA HATÉKONYSÁGÁNAK FOKOZÁSA: 
 

Ennek érdekében; 
 

 Tanulmányi fegyelem erősítésére; 

- szilenciumi jelenlét szigorú megkövetelése,és pontos 

adminisztrálása 

- hálótermekben  tanulók folyamatos és kiemelt ellenőrzése 

határidő: folyamatos 

felelős:  szi.csoportok 

vezetői, 

 Szilenciumok választásának lehetőségének biztosítása és a jelenlét dokumentálása;  

- a szilenciumot mulasztott tanulóknak 

- a tanulási teljesítményében hanyatlóknak 

Határidő: folyamatos 

Felelős: csop.vez.tanárok 
 

 Felzárkóztató- korrepetáló- foglalkozások szervezése, kötelező elrendelése.  

( 1. sz. melléklet )    Határidő. Szept. 10. 

Felelős: csoportvezetők 

 Hospitálások a gimnáziumban ( minimum10 óra/tanév ) 

Határidő. Június 13 

Felelős: csoportvezetők 
 

 Szakmai együttműködés erősítése 
  

         határidő: szept. 30. 

         felelős:  minden nevelő 

 minden alulteljesítő tehetséges diákról vezetünk "Egyéni Fejlesztési Tervet"vezetünk, 

mely alapján hatékonyabban tudjuk nyomon követni az adott tanuló tanulmányi 

előmenetelét. 

 A tanulmányi előmenetel folyamatos figyelemmel kísérése, havonta csoportonként 

tanulmányi értékelés 

Határidő: folyamatos 

Felelős: csop.vez.tanárok 
 

2. SZABADIDŐS ÉS KULTURÁLIS TEVÉKENYSÉGEK SZERVEZÉSE 

 

Ennek érdekében: 
 

 Hagyományos rendezvények szervezése 

( 3.sz. melléklet )     határidő: R.-terv szerint 

       felelős:  R.-terv szerint 
 

 Szabadon választott foglalkozások beindítása 

( 2.sz. melléklet )     határidő: szept. 15. 

      Felelős : foglalkozásvezetők 

        Csoportvezetők 
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 Közhasznú és önkéntes munkában való részvétel 

(udvarrendezés, védnökség)    határidő: folyamatos 

felelős: 9., 10. évf. csop. 

vez. 

 Sport,-és szabadidős programok és versenyek szervezése 

         Határidő: folyamatos 

Felelős: alkalmanként 

változó 
 

3. A HITÉLETI TEVÉKENYSÉGEK ERŐSÍTÉSE 
 

 A hétfő reggeli iskolai áhitatokon tanulóink jelenlétének biztosítása 

Határidő. folyamatos 

Felelős:  ügyeletes tanárok 
 

 Az évközi istentiszteleteken való részvétel biztosítása 

Határidő. Ütemterv szerint 

Felelős: csoportvezetők, 

osztályfőnökök 
 

 A kollégiumi hétfő esti áhítatok diákjaink és nevelőink számára 

Határidő. Szept. 10-től 

Felelős: koll.vez.,  

nevelőtestület 

  Makán H.lelkész 

 A kollégiumi Bibliakör működtetése 

Határidő. Szept. 17-től 

Felelős: Barabás Péter 

 

 

 

 

 
 

III. AZ ISKOLA ÉS A KOLLÉGIUM EGYÜTTMŰKÖDÉSÉVEL KAPCSOLATOS 

FELADATOK 
 

 Nevelőtanári és osztályfőnöki feladatok egyeztetése, információcsere 

határidő: szept.14. 

felelős:  csoportvezetők 

  oszt fők 

 Tanulói vállalások, elfoglaltságok egyeztetése. 

Határidő: szept. 17 

Felelős: nev.tanárok 

 Hospitálások a tanulócsoportokban érintett osztályoknál. 

Határidő: október 01-től 

Felelős.  Kollvez., 

csoportvezetők 
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 Rendszeres tanulmányi értékelés    Határidő:         havonta 

                   Felelős:         csoportvezetők 
         

 

IV. EGYÜTTMŰKÖDÉS A SZÜLŐKKEL, SZÜLŐI SZERVEZETEKKEL: 
 

 

 

 Tájékoztató a kezdő évfolyamos tanulók szüleinek 

Határidő: aug. –szept. 

Felelős  koll. vez. 
 

 Szülői értekezletek     ÜTEMTERV szerint 
 

 Fogadóórák tartása     ÜTEMTERV szerint 
 

 Információcsere       személyes találkozások, telefon, 
 

KOLLÉGIUMI IGAZOLVÁNY 
 

 Egyéni beszélgetések      MUNKAREND szerint 
 

 Tájékozódás a tanulók hétvégi elfoglaltságairól  FOGADÓÓRÁK 

CSALÁDLÁTOGATÁSOK 
 

 Hazautazások, és beérkezések „visszaellenőrzése” KOLL.IGAZOLVÁNY 

FOGADÓÓRÁK 
 

 

 

 

BONYHÁD, 2021. szeptember 2. 
 

 

 

 

          Keszthelyi Zsolt 

          kollégiumvezető 
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MELLÉKLETEK 
 

MELLÉKLETEK:   

 

    1. sz. Tanulást segítő foglalkozások (korrepetálások) 
 

    2. sz. Szabadon választható, szabadidős foglalkozások (szakkörök) 
 

    3. sz. A kollégium rendezvényterve 
 

    4. sz. A kulturális programok terve 

     

    5. sz.  A sportfoglalkozások terve 

     

    6.sz. Mentálhigiénés program 

 

    7.sz. Csoportfoglalkozások rendje 

 

    8.sz Szilenciumok rendje 
 

    9. sz. DÖK éves programterve 
     

    10. sz. Az AJTP éves munkaterve 
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TANULÁST SEGÍTŐ FOGLALKOZÁSOK / 1. 

- korrepetálások – 
 

1.sz.melléklet 
 

 

Kollégiumi nevelő Tantárgy 

Denkinger István  
történelem 

Hild Laura német, földrajz 

Eckert Jánosné  
orosz, matematika 

Fenyvesi Bernadett német 

Geisz Ildikó 
magyar nyelv és irodalom 

Kőrösi Gábor 
földrajz 

Lenkay Éva biológia, angol kezdő 

Maár Dániel 
történelem 

Tormássi Éva biológia 

dr. Antóni Judit 
magyar nyelv és irodalom 

  

Horváth Zoltán Gábor matematika, fizika 

Bölcskei Bence kémia 

  

 

 

A kollégiumi nevelők mellett az iskolai szaktanárok is rendszeresen tartanak 

korrepetálást a kollégisták számára, elsősorban angol és német nyelvből.  
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SZABADON VÁLASZTHATÓ SZABADIDŐS FOGLALKOZÁSOK  
( SZAKKÖRÖK ) 

 

          2.sz.melléklet 
 

 

Kollégiumi nevelő Szakkörök  

 ideje HELYE 

Tormássi Éva Kézműves szakkör/ 

Madáretetés/Segítő 

beszélgetések 

szerda: 

19.30-20.30, 

egyeztetés 

szerint 

Kisebédlő 

 

Meghallgatlak 

Hild Laura német nyelvvizsga 

felkészítő 

csütörtök 

19.30-20.30 
K3 

Denkinger István Kezdő tenisz  
szerda 

20.15-21 
AC 

Geisz Ildikó 
Jóga, / Könyvtár 

Kedd 19.45-

20.45 

egyeztetés 

szerint 

Díszterem 

Kőrösi Gábor 
informatika szakkör 

szerda:20.0

0-21.00 

 

info 3 

Beke Zoltán 
Lövészet 

kedd, 

csütörtök: 

19:00-21.00 

lő szoba 

Lenkay Éva Akvarisztika/ 

Virággondozás/  

csütörtök: 

18.45-19.30 
aula 

Eckert Jánosné 
Orosz/ Matematika 

kedd  

19.00-20.00 

szerda 

19.00-20.00 

K/2 

Barabás Péter 
Biblia-kör/Gitár 

kedd: 19:00-

20.00 

egyeztetés 

szerint 

Imaszoba 

Fenyvesi Bernadett 
rajz, asztalitenisz 

szerda: 

19:00-20:00 

csütörtök: 

19:00-20:00 

rajzterem/ 

AC 

Maár Dániel 

DÖK, történelem 

érettségi felkészítő, 

Vitakör 

Hétfő: 

16:00-16:30 

Szerda: 

20:00-21:00 

Csütörtök: 

20:00-21:00 

 

Alsóebédlő 

Díszterem 

 

dr. Antóni Judit kezdő orosz/ Platón 

lakomája/ Lotz-szakkör 

(OKTV, emelt magyar) 

kedd: 

18.00-19.00 

szerda: 

kisebédlő 

diákkonyha 



13 

 

19.00-20.00 

Keszthelyi Zsolt Fitness Box 
szerda 

20:00-21:00 
AC 

 

   

A szakkörök;   meghirdetése: 2021. szept. 10.-ig 

    indításuk: 2021. szept. 15.-tól 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RENDEZVÉNYTERV 
3.sz. melléklet 

 

RENDEZVÉNY időpont felelős(ök) jegyzet 

Kollégiumi közgyűlés szept. 2. Keszthelyi Zsolt  

Nosztalgia tábor szept. 3-5. Eckert Jánosné  

 

Kollégiumi szülői értekezlet 

az új kollégisták szüleinek 

 

szept. 06. Keszthelyi Zsolt  

 

Kollégiumi szecskaavató 

Vacsora másként  

5. csoport 

8. csoport 

szept. 15. 

Eckert Jánosné 

Maár Dániel 

 

 

Nyitott kapu 

2. csoport 
okt. 1-3. Barabás Péter  

 

Őszi parti  

 

okt. 13. 

 

DÖK – Maár 

Dániel 

 

 

Nyitott kapu 

1. csoport 

5. csoport 

okt.15-17. 

Fenyvesi 

Bernadett 

Eckert Jánosné 

 

 

 

Régi tanársírok rendbetétele 

1. csoport 

 

okt. 21. 
Fenyvesi 

Bernadett 
 

Szakmai nap nov. 5. Keszthelyi Zsolt  
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A magyar nyelv hete nov.8-11 dr. Antóni Judit  

Vacsora másként 

Márton nap 
nov.11. Lenkay Éva  

Nyílt Nap 

Nyitott kapu  

4. csoport 
nov.20-22 

Keszthely Zsolt 

Tormássi Éva 
 

 

Nyitott kapu 

 

dec.3-5. Lenkay Éva  

Intézményi Mikulás 

3. csoport 
dec. 6. Lenkay Éva  

Kollégiumi Mikulás 

11. évfolyam 
dec.8. 

Hild Laura 

Tormássi Éva 
 

Intézményi Mikulás 

3. csoport 
dec. 6. Lenkay Éva  

Vacsora másként 

Advent  

1. csoport 

dec. 15. Geisz Idikó  

 

Karácsonyi műsor a szociális 

intézmények lakóinak 

3. csoport 

 

dec. 14. Lenkay Éva  

 

Nyitott kapu  

Beválogatási hétvége 

 

jan. 21-22. 
Keszthelyi Zsolt 

Tormássi Éva 

 

 

 

Továbbtanulási fórum 

 

jan. 27. 
DÖK - Maár  

Dániel 

 

 

Félévi kollégiumi értekezlet febr. 2. Keszthelyi Zsolt  

Kollégiumi közgyűlés febr. 9.  Keszthelyi Zsolt  

Farsang 

Vacsora másként 

2. csoport 

febr.10. 

Maár Dániel – 

DÖK/ Barabás 

Péter  

 

Kiváló kollégisták kirándulása márc. 3. 

 

Geisz Ildikó  

 

 

Témahét – Pénz7 

9. évfolyam 

 

márc. 7-11.  Kőrösi Gábor  

Nőnapi vacsora másként márc. 8.  Denkinger István  

Nyitott kapu 

2. csoport 

3. csoport 

ápr. 1-3. 
Barabás Péter 

Lenkay Éva 
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Digitális Témahét ápr. 4-8. Keszthelyi Zsolt  

 

Nyitott kapu  

1. csop. 

4. csoport 

 (Gymnasion) 

 

ápr. 8-10. 

Fenyvesi 

Bernadett 

Tormássi Éva 

Keszthelyi Zsolt 

 

 

Vers-randi  

A magyar költ. napjára 
ápr. 11. Geisz Ildikó  

Vacsora Másként /  

Húsvét 

11. csoport 

 

ápr. 12. Beke Zoltán  

Tavaszi parti 

 
ápr. 20. 

DÖK – Maár 

Dániel    
 

Fenntarthatósági Témahét ápr. 25-29 Eckert Jánosné  

Kollégiumi ballagás  

11. évfolyam 

 

ápr. 28. 
Hild Laura 

Tormássi Éva 
 

 

Nyitott kapu  

Szeretetvendégség 

1.csoport 

máj. 28.  
Fenyvesi 

Bernadett 
 

 

Kollégiumi közgyűlés 

 

jún. 8. Keszthelyi Zsolt  

Kollégiumi tanévzáró értekezlet jún. 28. Keszthelyi Zsolt  

 

AJTP Művészeti Fesztivál 

1. csoport 

 

jún. . Barabás Péter  
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Kulturális munka a kollégiumban     4.sz.melléklet 
 

 

A kulturális tevékenységek koordinátora: Geisz Ildikó 

 

1.  Színházlátogatás 

- Diákticket előadások Pécsett az AJTP programban résztvevők csoportoknak 

(Keszthelyi Zsolt) 

- alkalmai színházlátogatások a csoport- vagy kollégiumi szervezésében 

(Csoportvezetők, Geisz Ildikó) 

 

2. Mozilátogatás Pécsre ill. Szekszárdra (csoportszervezésben) 

 

3. Kollégiumi kirándulások (Geisz Ildikó) 

 

- a kiváló kollégisták jutalomkirándulása a félévi értékeléseket követően 

 

4. Vacsora másként programok és az év ünnepeinek megtartása – a rendezvényterv szerint 

 

5. Csokonai-önképző kör tevékenysége és előadásai (dr. Antóni Judit) 

 

6. Nemzeti és egyházi ünnepeinkről való megemlékezés (Maár Dániel) 

 

7.  A magyar költészet napja (Geisz Ildikó, dr. Antóni Judit) 

 

8. A város kulturális életében való bekapcsolódás (Denkinger István, Geisz Ildikó, dr. 

  Antóni Judit) 

 

- Vörösmarty Mihály Művelődési Központ (pl. kiállításmegnyitók, Vörösmarty 

Mihály Megyei Szavalóversenyen való részvétel) 

- Solymár Imre Városi Könyvtár (Valentin-napi szavalóverseny, könyvbemutatók) 

- Honismereti kör 

 

9. Múzeumlátogatások (Denkinger István) 

- Völgységi Múzeum állandó és időszaki kiállításai (AJTP-s hétvégék, 

csoportprogramok) 

 

10. Az AJTP Művészeti Fesztiválra készülők műsorának nyilvános főpróbája  

(Keszthelyi Zsolt, Fenyvesi Bernadett) 

 

11. „Határtalan irodalom” AJTP kollégiumok közötti irodalomversenyen való 

részvétel 

(Keszthelyi Zsolt, Geisz Ildikó) 

 

12. Kollégiumi könyvtár működtetése, rendezése, könyvkölcsönzés (Geisz Ildikó) 

 

13. Kollégiumi faliújság és krónika (Eckert Jánosné) 
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Szabadidős sportfoglalkozások éves terve   5.sz.melléklet 

 

Házibajnokságok: 

Cél: Szabadidő hasznos eltöltése. A kiírásoknak megfelelő bajnoki cím eldöntése. Az 

egészséges versenyszellem, sportszerű magatartás elsajátításának színtere. Csapatkohézió, 

csapatösszetartás elősegítése. 

Feladat: A kollégiumi önkormányzattal és a testnevelés tananyag összehangolásával minél 

szélesebb körű versenyrendszer kialakítása és fenntartása. 

 

Tervezett kollégiumi házi versenyszámok:  

kispályás labdarúgás ,asztalitenisz, csocsó , fekve nyomás, lövészet, darts 

 

Kispályás labdarúgás: 

Cél: a labdarúgást kedvelő diákok számára rendszeres játéklehetőség biztosítása. Felkészülés 

a kollégiumok közötti bajnokságokra, diákolimpiára. 

Felelős vezető: Beke Zoltán kollégiumi nevelőtanár 

 

Asztalitenisz: 

Cél: az asztalitenisz alapelveivel megismertetni a gyerekeket. 

Felelős vezető: Fenyvesi Bernadett kollégiumi nevelőtanár 

 

Csocsó: 

Játék célja, hogy a fém rudakhoz erősített bábukkal az ellenfelek kapujába juttassuk a labdát. 

A játék megismerése és szabályzata, kezelése, különleges ügyességre és reflexre készteti a 

játékost. 

Kimondottan társasági játék. A kollégisták kedvenc szabadidős játéka. 

Felelős vezető: Beke Zoltán kollégiumi nevelőtanár 

 

Légpuskás lövészet: 

Cél: a lövész sport népszerűsítése, versenysport megalapozása, önfegyelemre nevelés, katonai 

pályára nevelés. 

Versenyszellem erősítése, diákolimpiára készítés. 

Felelős vezető: Beke Zoltán kollégiumi nevelőtanár 

 

Darts: 

Cél: a darts, mint új sportág a kollégiumban, megszerettetni a diákokkal és eljutni a 

diákolimpiára. 

Felelős vezető: Beke Zoltán kollégiumi nevelőtanár 

 

Kondicionáló edzés: 

Cél: a diákok test edzésének biztosítása, a test izomszerkezetének gyarapítása, kulturált erő 

levezetés, időtöltés. 

Felelős vezető: Beke Zoltán kollégiumi nevelőtanár 

 

Fitness boksz: 

Cél: Az ökölvívás alapjainak megismerése, a diákok állóképességének edzése. 
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Felelős vezető: Keszthelyi Zsolt kollégiumvezető 

 

Kezdő tenisz: 

Cél: a tenisz népszerűsítése, a sportág alapjainak megismerése. 

Felelős vezető: Denkinger István nevelőtanár 

 

 

Sportcsarnok és lő szoba beosztása: 

 

 

 

 

 

 

Kollégiumi sportfelelős tanár:     Beke Zoltán nevelőtanár 

 

 

 

 

 

 

/kellékek/ 

 

Foci labda:  2db kollégium 

Kézilabda:   2db kollégium 

Időpont Hétfő Kedd Szerda Csütörtök 

Lő szoba 

15.00-16.30 

 

 Lövészet Ált.isk. 

kezdők, versenyzők 

 

 Lövészet Ált.isk. 

kezdők, versenyzők 

 

Sportcsarno

k 

19.00-21.00 

 

 

 

 

 

Lő szoba 

19.00-21.00 

Csocsó játék 

Konditeremi 

edzés 

Darts játék 

Asztalitenisz 

játék 

 

ügy. nev. 

Beke Zoltán  

Csocsó játék 

Konditeremi edzés 

Tenisz 

Asztalitenisz játék 

 

ügy. nev. 

Denkinger István 

 

 

Lövészet Gimis 

kezdők és 

versenyzők 

Csocsó játék 

Konditeremi 

edzés 

Fitness box 

Asztalitenisz 

játék 

 

ügy. nev. 

Fenyvesi 

Bernadett 

 

 

 

Csocsó játék 

Konditeremi edzés 

Darts játék 

Asztalitenisz játék 

 

ügy. nev. 

Tormássi Éva 

 

Lövészet Gimis 

kezdők és 

versenyzők 
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Röplabda:    2db kollégium 

Kosárlabda: 2db kollégium 

Csocsó labda: 10 db csarnok 

Darts: darts tábla 2 db, 2 db dobó szett, 30 db tollszár, 15 db toll, 

Sakk: 2 db sakk 

Légfegyver: 11 db légpuska, 5 db légpisztoly, 

Lőszer: 5000 db lőszer, 100 db pisztoly lőlap, 100 db légpuska lőlap, 

Ping-pong labda: 50 db 

Boksz: 1.db bokszzsák, 1 pár iskolázó kesztyű, 1db. ütőpárna, 2 pár bokszkesztyű 
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MENTÁLHIGIÉNÉS MUNKATERV    6.sz.melléklet 

 

A mentálhigiéné lehetőségei az évek során folyamatosan teret hódítottak gimnáziumunkban. 

A munkában öt kolléga vesz részt: 

 Hajdú Lili  iskolapszichológus 

 Horváth Kinga  szociális segítő 

 Barabás Péter  mentálhigiénés szakember, hitoktató 

 Lenkay Éva  szakvizsgázott pszichológia szakirányban 

 Tormássi Éva  szakvizsgázott mentálhigiénés szakember 

 

A mentálhigiénés tevékenységek, mint minden tanévben a diákok krízishelyzeteinek, gyászainak, 

tanulási illetve egyéb problémáinak a megoldásában nyújtanak segítséget. 

A munkacsoport heti rendszerességgel (kedd, 15 óra) megbeszélést tart, melynek során az 

összegyűjtött esteket beszélik meg. 

 

Az augusztus végén megrendezésre kerülő szecskatáborban osztályonként egy órában ismerkedési 

játékokat vezetünk. Ebben Lenkay Éva és Barabás Péter volt segítségemre. Ez lehetőséget biztosít 

arra, hogy a szorongó diákokat kiszűrjük, valamint tájékoztatást nyújtsunk a mentálhigiénés 

lehetőségekről. 

 

Az Arany János Tehetséggondozó Programban résztvevő diákok hetei két órában önismeret 

foglalkozásokon vesznek részt. Ebben a csoportvezetők Lenkay Éva, Eckert Jánosné, Barabás Péter, 

Fenyvesi Bernadett, Tormássi Éva és Mester Balázs vesznek részt. 

 

Segítő beszélgetés: előzetes egyeztetés után, megbeszélt időpontokban történik. A „Meghallgat-lak” 

optimális helyszín a beszélgetések lebonyolítására. 

 

A Bibliakör vallási oldalról közelíti meg a lelki egészségvédelmet. Barabás Péter csütörtök esténként 

foglakozik a kollégistákkal. 

 

A kollégiumon kívül, az osztályfőnökök is megkeresik szakembereinket a krízisben lévő tanulók 

megsegítésére, illetve igény szerint osztályfőnöki órákon is segítséget nyújtunk az osztályok 

konfliktusainak kezelésében. 

Munkánkat az idei tanévtől Hajdu Lili iskolapszichológus is segíti, aki igény szerint heti két 

alkalommal kedden és szerdán 16 órakor fogadja a segítségre szoruló tanulókat.  

Az idei tanévben is kiegészíti és segíti munkánkat Horváth Kinga szociális segítő (Család- és 

Gyermekjóléti Szolgálat és Központ)is, aki hetente két alkalommal dolgozik gimnáziumunkban. 
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Bonyhád, 2021. szeptember 1. 

 

         Tormási Éva 

 

 

 

 

Csoport foglalkozások rendje:     7. sz. melléklet 

 

 

 

CSOPORT VEZETI HELYE 
ideje 

HÉTFŐ 

1.  FENYVESI BERNADETT B/15 18.30 

2.  BARABÁS PÉTER B/1 18.30 

3.  

 

LENKAY ÉVA 

 

B/4 18.15 

4.  

 

TORMÁSSI ÉVA   

 

Alsó 

ebédlő 
19:00 

5.  ECKERT JÁNOSNÉ K/2 18:15 

6.  GEISZ ILDIKÓ  B/7 18.30 

7. DENKINGER ISTVÁN B/2 18.15 

 8. MAÁR DÁNIEL K/1 19:00 
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9. KŐRÖSI GÁBOR B/14 18.30 

10. HILD LAURA B/3 19:00 

11. BEKE ZOLTÁN K/3 18.30 

 

 

 

SZILENCIUMI CSOPORTOK    8.sz. melléklet 
I. félév 

CSOPORT VEZETI(K) 

ta
n

u
ló

sz
o
b

á
n

 

HELYE 

ID
E

J
E

 

1.  
FENYVESI 

BERNADETT 
27 B/15 

1
6
.3

0
-t

ó
l 

1
9

.0
0

-i
g
 

2.  BARABÁS PÉTER 26 B/1 

3.  LENKAY ÉVA  22 B/4 

4.  TORMÁSSI ÉVA   26 B/16 

5.  ECKERT JÁNOSNÉ 25 K/2 

6.  GEISZ ILDIKÓ  29 B/7 

7. 
DENKINGER 

ISTVÁN 
25 B/2 

8.. MAÁR DÁNIEL 28 K/1 

9. KŐRÖSI GÁBOR 28 B/14 

10. HILD LAURA 24 B/3 
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11. BEKE ZOLTÁN 26 K/3 

 

 

Szobai tanulást segítik és felügyelik: 

   Beke Zoltán és   munkarend szerint minden nap 

   dr. Antóni Judit 

   Keszthelyi Zsolt     alkalomszerűen 
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DÖK          9.sz.melléklet 

 

A DÖK munkáját segítő és koordináló tanár: Maár Dániel 

 
A DÖK alakuló ülésére a tanév második hetében 2020. szeptember 22-én kerül sor, miután a 

11 tanuló csoportban megtörtént a tagok (csoportonként 2-2 fő) megválasztása. 

A DÖK elnökét a delegált tagok választják meg maguk közül egyszerű többséggel. 

 

A DÖK üléseire minden hónap első keddjén;  16.00 órakor kerül sor. 

 

Kollégiumunk diákönkormányzata elsődlegesen a tanulók érdekeinek képviseletére jött létre. 

Fontos szerepet kap a diákok szabadidős programszervezési, közösségépítői tevékenysége. 

Tervszerű program kialakításával fogalmazzuk meg működésünk főbb irányelveit. A DÖK 

önállóbbá teszi a diákokat, változatosabbá teszi a diákéletet. Programjainkat a hagyományok 

ápolásával, ugyanakkor új feladatok, célok kitűzésével tervezzük.  

 

A Kollégiumi Diákönkormányzat Munkaterve 

 

Célunk:  

 

-A tartalmas kollégiumi élet kialakítása a nevelőtestület támogatásával.  

- A tanévet akkor tekinthetjük sikeresnek, ha a hagyományos rendezvények, kollégiumunkban 

szokássá vált programok mellett új elemekkel is gazdagíthatjuk a mindennapokat. 

 - Részt veszünk a kollégiumban különböző programok lebonyolításában.  

- A kollégium minél otthonosabbá váljon, tovább erősödjön a közösségi élet.  

- Játékos, szórakoztató, csapat építő, közösségi rendezvények (pl. őszi-, tavaszi party, pub 

kvíz) 

Tervezett programok időpontjai: 

- 2021.10.13. Őszi parti  

- 2021.01.27. Továbbtanulási fórum 

- 2022.02.23. Kollégiumi Farsang 

- 2022.04.20. Tavaszi parti 

 

 

Bonyhád, 2021.09.01. 

Maár Dániel 

DÖK mentor 
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ARANY JÁNOS 

TEHETSÉGGONDOZÓ PROGRAM 

munkaterve 

 

2021/22. tanév 
 

Az Arany János Tehetséggondozó Program gimnáziumunkban a program kezdetétől működik. 

Az elmúlt tanévben a beiskolázási körutak során olyan, a programban résztvevő 11-12-es diákok 

vettek részt, akik hitelesen tudták bemutatni intézményünket. Ezt a gyakorlatot a jövőben is 

szeretnénk folytatni. Jellemző a testvérek, rokonok részvétele ebben a képzésben. 

A jelentkezők „beválogatás” után kerülnek gimnáziumunkba. Ez három részből áll: központi írásbeli 

matematikából, magyarból; AJTP felvételi eljárásból; különböző önismereti játékokból. Az önismereti 

játékok során egyes tehetségfaktorok is felmérhetők. 

 

A színvonalas oktatás mellett ebben a tanévben is nagy hangsúlyt kell fektetni a felzárkóztatásra és a 

tehetséggondozásra. Ehhez a tárgyi és személyi feltételek is adottak. 

A tantárgyi versenyekre a szaktanárok készítik fel a diákokat. 

Ebben a tanévben kiemelt feladatunk az osztályfőnökök és a kollégiumi nevelők kommunikációjának 

erősítése. Továbbra is célunk az együttműködés erősítése a kollégiumi nevelők és a szaktanárok 

között is. Ezt a személyes kapcsolatfelvétellel és hospitálásokkal kívánjuk megvalósítani. 

Az előző tanévhez hasonlóan a kollégiumi csoportok közötti kapcsolatot is szeretnénk javítani. Erre a 

havonta egy időpontban közösen szervezett „nyitott kapu” bennmaradós hétvége ad lehetőséget. A 

felsőbb éves diákokat bevonjuk a beilleszkedési problémákkal küzdők segítésébe, valamint az egyes 

tantárgyak korrepetálásába. 

 

A programban öt csoport működik: 

9. F 1. csoport    27 fő 

9. D 2. csoport    26 fő 

10. D 3. csoport    22 fő 
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11. D 4. csoport    26 fő 

12. D 5. csoport    25 fő 

Összesen.      126fő 

 

A program specialitásai: 

Önismereti foglalkozások: Az osztályok csoportbontásban vesznek részt rajta. A kollégiumi klub és a 

díszterem megfelelő helyszínt biztosít. 

Tanulásmódszertan és kommunikáció 

Kiemelt feladatatok:  

 ECDL vizsga – az első két évfolyamon cél a hét modul megszerzése. 

 Jogosítványszerzés – a 10. évfolyamon, a tanév végén intenzív tanfolyam keretében folyik a 

KRESZ és az elsősegély oktatás, melyet vizsga követ. A vezetést nyári szünetben bonyolítja le az autós 

iskola. 

 Középfokú angol vagy német nyelvvizsga letétele. 

Felzárkóztatás: Ebben a matematika és fizika korrepetálást szerveztük át, mert ez a két tantárgy 

bizonyult a legnehezebbnek. A korrepetálás a szaktanárokkal egyeztetve évfolyamonként történik. 

Tehetséggondozás: A már bevált egyéni fejlesztési tervek alapján a csoportvezetők nyomon követik a 

diákok fejlődését. A tehetséggondozást támogatják még a szakkörök is. 

Kollégium: A csoportok a vállalt feladataikat legjobb tudásuk szerint teljesítik. 
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Feladatok: 

Augusztus: 

 Szecskatábor Izményben  

  felelős: osztályfőnök, csoportvezető 

Szecskatábor Bonyhádon 

  Felelős: osztályfőnök, csoportvezető 

 Nyelvi táborok: 

  Felelős: nyelvtanárok 

 Kollégiumi csoportok kialakítása: 

  Felelős: kollégiumvezető 

 Éves munkaterv egyeztetése: 

  Felelős: kollégiumvezető, programgazda, csoportvezetők 

 

Szeptember: 

 Szilenciumi rend kialakítása 

  Felelős: csoportvezetők 

 Diákok szabadidejének szervezése, szakkörök beindítása 

  Felelős: csoportvezetők, kollégiumi sport felelőse 

 Éves színházlátogatás megszervezése: 

  Felelős: programgazda 

 Pszichológiai mérések lebonyolítása: 

  Felelős: programgazda 

 Szülői értekezlet lebonyolítása 

  Felelős: osztályfőnökök, csoportvezetők 

 Őszi diáknap 

  Felelős: testnevelő munkaközösség, osztályfőnökök, csoportvezetők 

 „Nyitott kapu” 

  Felelős: csoportvezetők 

 Egyéni fejlesztési tervek elkészítése 

  Felelős: csoportvezető 
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Október: 

 Pszichológiai mérés-Felelős: programgazda 

Mindenszentek alkalmából tanársírok gondozása 

  Felelős: 9. F osztály csoportvezetője 

Szalagtűző, „Nyitott kapu” 

  Felelős: osztályfőnökök, csoportvezetők 

 

November: 

 Tanulmányi előmenetel ellenőrzése 

  Felelős: csoportvezetők 

 Nyílt nap a kollégiumban, „Nyitott kapu” 

  Felelős: csoportvezetők 

 Készülődés a karácsonyi ünnepkör hagyományos rendezvényeire 

  Felelős: osztályfőnökök, csoportvezetők 

 

December: 

 A karácsonyi ünnepkör rendezvényein való aktív részvétel: Adventi gyertyagyújtás, 

kopogtatók készítése, Mikulás ünnepségek, karácsonyi Istentisztelet, ünnepi vacsora 

  Felelős: osztályfőnökök, csoportvezetők 

 

Január: 

 „Beválogatós” hétvége 

  Felelős: programgazda, 4. csoport vezetője  

AJTP nyelvi mérések 

  Felelős: munkaközösség vezetők 

 Szülői értekezlet 

  Felelős: osztályfőnökök, csoportvezetők 

 Félévi tanulmányi munka értékelése 

  Felelős: csoportvezetők 

 Egyéni fejlesztési tervek ellenőrzése 

  Felelős: csoportvezető 
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Február: 

 Továbbtanulással kapcsolatos teendők. Tájékoztató diákok, szülők számára. 

 Szakkörökön való részvétel ellenőrzése. 

  Felelős: csoportvezetők 

 „Nyitott kapu” 

  Felelős: csoportvezetők 

 

Március: 

 Érettségi jelentkezés határideje 

Március 15-i ünnepségeken való részvétel 

  Felelős: csoportvezetők, osztályfőnökök 

 Tanulmányi előmenetel ellenőrzése 

  Felelős: csoportvezetők 

 

Április: 

 Gymnasion sportverseny lebonyolítása, „Nyitott kapu” 

  Felelős: testnevelők, csoportvezetők, osztályfőnökök, programgazda 

  9. F (1. csoport, 11.D 2. csoport) 

 Kollégiumi ballagás 

  Felelős: csoportvezetők 

„ Nyitott kapu” 

  Felelős: csoportvezetők 

 

 

Május: 

 Ballagás. 

  Felelős: osztályfőnökök, csoportvezetők 

 Írásbeli érettségi vizsgák 

 Tanulmányi kirándulások szervezése 

  Felelős: osztályfőnökök, csoportvezetők 
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  Felelős: osztályfőnökök, csoportvezetők 

 „Nyitott kapu” 

  Felelős: osztályfőnökök 

 Szeretetvendégség 

  Felelős: kollégiumi közösség 

„ Nyitott kapu” 

  Felelős: csoportvezetők 

 

 Egyéni fejlesztési tervek értékelése 

  Felelős: csoportvezető 

 

Június: 

 MMJ 

 Belső vizsgák, érettségi vizsgák 

 Pécsi Művészeti Fesztivál 

  Felelős: osztályfőnökök, csoportvezetők, felkészítő tanárok, programgazda 

 Vezetés szervezése 

  Felelős: csoportvezetők, programgazda, autósiskola 

 Éves munka összegzése, értékelése 

  Felelős: osztályfőnökök, csoportvezetők, programgazda 

  

 

Bonyhád, 2021. szeptember 1. 

 

        Keszthelyi Zsolt 

        Kollégiumvezető 


