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1. Jogszabályi háttér 

 20/2012 (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési – oktatási intézmények működéséről 

és a köznevelési intézmények névhasználatáról.  

 2011. évi CXX. törvény a nemzeti köznevelésről. 

 11/2019. (VII. 3.) EMMI rendelet a 2019/2020. tanév rendjéről 

 59/2013 (VII.9.) EMMI rendelet a Kollégiumi nevelés országos alapprogramjáról. 

2. Helyzetfeltárás  

 A kollégium két épületben működik 

 A épület: befogadóképesség: 40 fő, fiúk elhelyezése lehetséges 

 B épület: befogadóképesség: 96 fő, fiúk és lányok elhelyezése lehetséges 

 A kollégiumi elhelyezést indokló tényezők: bejárási nehézségek (távolság, 

idő, költség), másrészt a kedvezőbb tanulási feltételek (tanulószoba, 

könyvtár, gépterem, felzárkóztató foglalkozás) megléte.  

 A 2019/2020-as tanévben bentlakó diákok száma 113 fő.  (Ez a létszám 

szeptember1- i adat, a tanév során változik az adat.) 

 Ebben a tanévben 5 kollégiumi csoportot működtetünk.  

 A kollégium diákjai két intézményből kerülnek ki: a Móricz Zsigmond 

Református Kollégium, Gimnázium, Szakgimnázium, Általános Iskola és 

Óvoda, és a Nagykun Baptista Oktatási Központ Általános Iskola 

Középiskola és Kollégium, Illéssy Sándor Szakgimnázium és 

Szakközépiskola Tagintézménye.   

 

 

3. Személyi feltételek 
 

A kollégiumban a nevelési feladatokat megfelelő képesítésű pedagógusok végzik. 

Végzettségüknek megfelelően többen résztvevői a délelőtti oktató-nevelő munkának is a 

gimnáziumi és szakgimnáziumi ágazaton.  

 

A nevelőtestület tagjai:  

 

Kollégiumvezető: Takácsné Győri Erika  

 

Csoportvezető nevelőtanárok:  

1.) Boda Zoltánné  

      2.) Kemmer Péter 

      3.) Kovács Erzsébet 

      4.) Molnár Imre 

      5.) Végh Melinda 

       

 

 

 

Kollégiumi nevelőtanárok: 

1.) Kemmerné Sipos Ilona 

2.) Monoki Kálmán 



 

 

Pedagógiai felügyeletet ellát:  

1.) Németh Krisztina 

 

Kollégiumi és éjszakai ügyeletet ellátó pedagógusok: 

   

1.) Pintér Zoltán 

2.) Ozsváth Márta 

3.) Süveges Ferenc 

4.) Ferenczi László 

 

 

 

 

A kollégium orvosa Dr. Kórizs Tamás a következő időpontokban áll a beteg gyermekek 

rendelkezésére.  

Hétfő    8: 00 -  12.00 

Kedd:  12:00 – 15:00 

Szerda:   8:00 –  12:00  

Csütörtök:  12:00 – 15:00 

Péntek   8:00  – 12:00 

 

 

4. A kollégiumi nevelés feladatai  

 A tanulás tanítása 

 Az erkölcsi nevelés 

 Nemzeti öntudat, hazafias nevelés 

 Állampolgárságra, demokráciára nevelés 

 Az önismeret és a társas kultúra fejlesztése 

 A családi életre nevelés 

 A testi és lelki egészségre nevelés 

 Felelősségvállalás másokért, önkéntesség 

 Fenntarthatóság, környezettudatosság 

 Pályaorientáció, felzárkóztatás, tehetséggondozás 

 Gazdasági és pénzügyi nevelés 

 Médiatudatosságra nevelés 

 

4.  Kiemelt feladatok a 2019/2020-as tanévben  

 Felzárkóztatás, a tanulásban lemaradó diákok segítése, a tanulási kudarcok okainak 

feltárására, azok kezelése, a jó teljesítményhez szükséges helyes énkép, a pozitív 

önértékelés kialakítása.  

 Folyamatos kapcsolattartás a szülőkkel 

 Kollégiumi rendezvények színvonalának megtartása, a kollégiumi DÖK munkájának 

bővítése 

 

 

 



 

 

 

5. A pedagógiai tevékenység szerkezete, a foglalkozások rendszere  
 

 A kollégium biztosítja a tanulók testi – lelki fejlődésének feltételeit: a lakhatást, a 

rendszeres étkezést, tisztálkodást az előírásnak megfelelő egészségügyi ellátást, a 

szociális és érzelmi védőhálót 

 Figyelembe veszi a sajátos tanulói, szülői és iskolai igényeket, az intézményi 

hagyományokat és szokásokat  

 A diákok napi életének kereteit úgy szervezi, hogy az egyes tevékenységek belső 

arányai az életkor sajátosságaihoz igazodjanak 

 Biztosítja a kötelező foglalkozások rendszeres, tervezett, csoportos vagy egyéni 

keretben történő szervezését  

 

 

Napirend:  

6:00 - 6:30  ébresztő, tisztálkodás, stb. 

7:00   reggeli 

7:30   a kollégium elhagyása 

15:30-19:00  szilencium, tanulmányi foglalkozások 

17:00 - 17:30 vacsora 

19:00 – 21:00 szabadidős foglalkozások, csoportfoglalkozások,szakkör, kimenő,  

20:30   kapuzárás 

21:30   villanyoltás 

22:00   takarodó  

 

A kollégiumot a tanulók vasárnap16:00:-tól foglalhatják el, pénteken 15:00-ig hagyják el. 

 

 

Tervezett foglalkozások, szabadidős programok 

 

 

Kötelező csoportfoglalkozások időpontjai: 

 

 hétfő kedd szerda csütörtök 

Boda Zoltánné 

 

 14:45-15:30   

Kemmer Péter 

 

 19:00-19:45   

Kovács 

Erzsébet 

19:15-20:00    

Molnár Imre 

 

   19:00-19:45 

Végh Melinda 

 

20:00-20:45    

 

 



 

 

 

 

 

Kötelezően választható szabadidős programok időpontjai: 

 

 

 hétfő 

 

kedd szerda csütörtök 

 

sütés-főzés 

 

19:00-20:00 

 

19:00-20:00 

 

19:00-20:00 

 

 

tenisz 

   

 19:00-20:00 

 

 

foci 

   

19:00-20:00 

 

 

társasjáték 

  

19:00-20:00 

  

 

ping-pong 

 

19:00-20:00 

   

 

kondi 

  

19:00-21:00 

  

 

aerobik 

   

18:00-19:00 

 

 

filmklub 

    

19:30-21:00 

 

 

 

 

Tematikus csoportfoglalkozások témakörei, óraszámai 

 

1. A tanulás tanítása 

2. Az erkölcsi nevelés 

3. Nemzeti öntudat, hazafias nevelés 

4. Állampolgárságra, demokráciára nevelés 

5. Az önismeret és a társas kultúra fejlesztése 

6. A családi életre nevelés 

7. Testi és lelki egészségre nevelés 

8. Felelősségvállalás másokért, önkéntesség 

9. Fenntarthatóság, környezettudatosság 

10. Pályaorientáció 

11. Gazdasági és pénzügyi nevelés 

12. Médiatudatosságra nevelés 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Témakör 9., 9/NY 

évfolyam 

10. 

évfolyam 

11. 

évfolyam 

12. 

évfolyam 

13-14. 

évfolyam 

A tanulás tanítása 

 

3 2 2 2 1 

Az erkölcsi nevelés 

 

2 2 2 1 1 

Nemzeti öntudat, hazafias 

nevelés 

 

2 2 2 1 1 

Állampolgárságra, 

demokráciára nevelés 

 

2 2 2 1 2 

Az önismeret és a társas 

kultúra fejlesztése 

 

1 1 1 1 1 

A családi életre nevelés 

 

1 2 2 3 3 

Testi és lelki egészségre 

nevelés 

 

2 2 2 2 2 

Felelősségvállalás 

má1sokért, önkéntesség 

 

2 2 2 1 1 

Fenntarthatóság, 

környezettudatosság 

2 2 2 2 2 

Pályaorientáció 

 
2 2 2 2 2 

Gazdasági és pénzügyi 

nevelés 

 

2 2 2 3 3 

Médiatudatosságra nevelés 

 
1 1 1 1 1 

összesen 22 óra 22 óra 22 óra 20 óra 20 óra 

 

 

 

Felelős: a csoportvezetők 

 
 
 
 
 
 

 



Az éves munkaterv havi lebontásban 

 
 

Időpont Nap Események megnevezése 

2019. 
aug.21. 

sze Alakuló értekezlet, kollégiumi nevelőtestület értekezlete 

Tűz-és balesetvédelmi oktatás 

aug.27.  k Csoport-és szobabeosztás elkészítése 

aug.27-29. k-cs Gólyatábor 

aug.30. p Tanévnyitó nevelőtestületi értekezlet 

szept.1. v Beköltözés a kollégiumba, szabályismertetés, házirend, napirend, 

baleset, tűzvédelem, szülői értekezlet.  

Tanévnyitó Istentisztelet és ünnepség a templomban. 

Csoportfoglalkozás, ismerkedés a csoporttal 

szept.2. h A tanítási év első tanítási napja 

szept.4. sze DÖK választás 

szept.5 cs Szabadon választható foglalkozások résztvevőinek felmérése 

szept.6. p Diákok hazautazása, tanévnyitó vacsora a kollégium dolgozóinak 

szept.8. v Diákok visszaérkezése 

szept.16. h Csoportfoglalkozási tervek és munkatervek elkészítése és feltöltése 

az elektronikus felületre. 

Diákok hazautazása 

szept.15.  v Diákok visszaérkezése 

szept.20. p Diákok hazautazása 

szept.21. szo Tantestületi részvétel a „Kivilágos kivirradtig” fesztiválon. Iskolai 

stand felállítása 

szept.22. v Diákok visszaérkezése 

szept.26. cs Szülői értekezletek 9. évfolyam és végzős osztályok, Szabadon 

választható foglalkozások éves tervének elkészítése 

szept.27. p Diákok hazautazása 

szept.29 v Diákok visszaérkezése 

   

okt.3. cs 15:30 Tanári bibliaóra 

16:00 Tanári fogadóóra 

okt.4. p Aradi vértanúk napja – Nemzeti Gyásznap részvétel a városi 

ünnepségen 

okt.5-6  Tantestületi kirándulás 

okt.4. p Diákok hazautazása 

okt.6. v Diákok visszaérkezése 

okt.9. sze Ismerkedési est – 9. évfolyamos diákoknak 

okt.11. p Diákok hazautazása 

okt.13. v Diákok visszaérkezése 

okt.14-18. h-p Gólyahét.  

okt.16. sze Mozi Vigadóban 

okt.18. p Diákok hazautazása, Gólyabál a DÖK szervezésében 

okt.20. v Diákok visszaérkezése 

okt.21. h Pályaorientációs nap –Tanítás nélküli munkanap 

okt.22.  k Iskolai ünnepség a forradalom évfordulójára, diákok hazautazása 

okt.23. sze Nemzeti ünnep – munkaszüneti nap, diákok   visszaérkezése 



okt.25. p Az őszi szünet előtti utolsó tanítási nap 

Ünnepi Istentisztelet, emlékezés a Reformáció évfordulójára –

Diákok hazautazása 

okt.27-

nov.3. 

 Őszi szünet 

 
 
 
 

Időpont Nap Események megnevezése 

nov.3. vas Diákok visszaérkezése 

nov.4. h Őszi szünet utáni első tanítási nap 

nov.4-8. h-p Jelenségalapú tanulás hete 

nov.7. cs 15:30 Tanári Biblia óra 

nov.8. p Diákok hazautazása 

nov.10. v Diákok visszaérkezése 

nov.11-15. h-p Móricz-hét 

nov.13 sze Mozi a Vigadóban 

nov.15. p Diákok hazautazása 

nov.17. v Diákok visszaérkezése 

nov.22. p Diákok hazautazása 

nov.23. szo Szalagavató ünnepség 

nov.24. v Diákok visszaérkezése 

nov.27. sze Tanulmányi eredményekről értesítés kiküldése a szülőknek 

nov.29. p Diákok hazautazása 

   

dec.1. v Diákok visszaérkezése 

dec.5. cs Mikulás napi meglepetés 

dec.5. cs 15:30 Tanári Biblia óra 16:00 Tanári fogadóóra 

17.00 Szülői értekezletek 10-11.évfolyam 

dec.6. p Diákok hazautazása 

dec.7. szo Áthelyezett munkanap keddi munkarend  szerint. Nyílt napi 

beiskolázási rendezvényként a kollégium bemutatása.  

dec.8. v Diákok visszaérkezése 

dec.9-13 h-p Nyílt hét 

dec.12. cs Kollégisták kirándulása – Debrecen  

dec.14. szo Áthelyezett munkanap pénteki munkarend szerint, diákok 

hazautazása 

dec.12-15. cs-v Lengyelországi vendégek fogadása WF Alapítvány, elszállásolás a 

kollégiumban 

dec.15. v Diákok visszaérkezése 

dec.16-19. h-cs  Adventi forgatag 

dec.18. sze Karácsonyra készülődés, karácsonyi vacsora a Kisúj étteremben 

dec.20. p Diákok hazautazása téli szünet előtti utolsó tanítási nap 

Karácsonyi kibocsátó Istentisztelet 

dec.21.-

jan.5. 

 Téli szünet 

 

 

 



Időpont Nap Események megnevezése 

2019. 

 jan.5. 

v Diákok visszaérkezése 

jan.6. h Téli szünet utáni első tanítási nap 

jan.9. cs 15:30 Tanári Biblia óra 

jan.10. p Diákok hazautazása 

jan.12. v Diákok visszaérkezése 

jan.17. p Diákok hazautazása 

jan.19. v Diákok visszaérkezése 

jan.23. cs 14:30 Félévi osztályozó értekezlet 

jan.24. p A tanítási év első felének vége 

Diákok hazautazása  

jan.26. v Diákok visszaérkezése 

jan.31. p A tanulók illetve szülők kiértesítése a félévi tanulmányi 

eredményekről 

Diákok hazautazása  

   

febr.1. szo Beiskolázási vetélkedő  

febr.2. v Diákok visszaérkezése 

febr.6. cs 15:30 Tanári Biblia óra 

 16:00 Tanári fogadóóra 

febr.7. p 14:30 Félévi nevelőtestületi értekezlet 

Diákok hazautazása 

febr.6-9. cs-v Lengyelországi kiutazás WF Alapítvány testvériskolai kapcsolat 

febr.9. v Diákok visszaérkezése 

febr.14. p Diákok hazautazása 

 

febr.16. v Diákok visszaérkezése 

febr.19. sze Farsangi vetélkedő 

febr.21. p Iskolai farsang javasolt időpontja 

Diákok hazautazása 

febr.23. v Diákok visszaérkezése 

febr.25. k A kommunista diktatúrák áldozatairól való megemlékezés 

csoportfoglalkozások keretében 

február 

vége 

 Sítábor 

febr.28. p Diákok hazautazása 

   

márc.1. v Diákok visszaérkezése 

márc.4. sze Mozi 

márc.5. cs 15:30 Tanári bibliaóra 

márc.6. p Nemzetközi Nőnap alkalmából  kollégista lányok köszöntése 

márc.6. p Diákok hazautazása 

márc.8. v Diákok visszaérkezése 

márc.12 cs Szakmai nap. Tantestületi értekezlet 

márc.13. p Iskolai megemlékezése március 15-ről,  

diákok hazautazása 

márc.15. v Munkaszüneti nap, nemzeti ünnep 

márc.15. v Diákok visszaérkezése 



 
 
 
 

Időpont Nap Esemény megnevezése 

nárc.20 p Diákok hazautazása 

márc.22 v Diákok visszaérkezése 

márc.23-27. h-cs Digitális témahét 

márc.27. p Diákok hazautazása 

márc.29. v Diákok visszaérkezése 

   

ápr.2. cs 15:30 Tanári Biblia óra 

16:00-17:00 Tanári fogadóóra 

17:00 Szülői értekezletek 

ápr.2-5. cs-v Nagydobronyi kiutazás, testvériskolai találkozó 

ápr.3-5. p-v Kazinczy verseny 

ápr.3. p Diákok hazautazása 

ápr.5. v Diákok visszaérkezése 

ápr.6. h Húsvétolás, vetélkedő 

ápr.8. sze Húsvéti Ünnepi kibocsájtó Istentisztelet 

Diákok hazautazása, tavaszi szünet előtti utolsó tanítási nap 

ápr.9.-14  Tavaszi szünet 

ápr.14. k Diákok visszaérkezése 

ápr.15. sze Tavaszi szünet utáni első tanítási nap 

ápr.16. cs Holokauszt áldozatairól megemlékezés csoportfoglalkozások 

keretében 

ápr.16-19. cs-p Nagydobronyi vendégfogadás, testvériskolai találkozó, kollégiumi 

elszállásolás 

ápr.17. p Diákok hazautazása 

ápr.19. v Diákok visszaérkezése 

ápr.24. p DÖK nap, tanítás nélküli munkanap 

Diákok hazautazása 

ápr.26. v Diákok visszaérkezése 

ápr.27. h Kollégiumi ballagás, vacsora a Kisúj étteremben 

ápr.28. k 14:30 Végzős évfolyamok osztályozó értekezlete 

 

ápr.29. sze Bolond ballagás, szerenád 

ápr.30. cs Ballagás, diákok hazautazása 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Időpont Nap Esemény megnevezése 

máj.1. p Munkaszüneti nap 

 

máj.3. v Diákok visszaérkezése 

máj.4. h írásbeli érettségi vizsga – magyar nyelv és irodalom – tanítás 

nélküli munkanap 

máj 5. k írásbeli érettségi vizsga – matematika – tanítás nélküli munkanap 

máj.6. sze írásbeli érettségi vizsga – történelem – tanítás nélküli munkanap 

máj.7. cs angol érettségi – tanítás nélküli munkanap a szakgimnazistáknak 

máj.8. p Tanítás 

Diákok hazautazása 

máj.10. v Diákok visszaérkezése 

máj.15. p Diákok hazautazása 

máj.17. v Diákok visszaérkezése 

máj.21. cs Mennybemenetel ünnepe – Csendes nap, tanítás nélküli munkanap 

máj.22. p Diákok hazautazása 

máj.24. v Diákok visszaérkezése 

máj.27. sze Országos kompetenciamérés 

máj 28.  cs Móricz Gála 

máj.29-31. p-v Hermann Ottó verseny 

máj.29. p Diákok hazautazása 

máj 31. p Pünkösd 

   

jún.1 h Pünkösd – munkaszüneti nap, diákok visszaérkezése 

jún.4. cs Nemzeti összetartozás napja- városi ünnepségen való részvétel 

jún.5. p Diákok hazautazása 

jún.7. v Diákok visszaérkezése 

jún.10 sze Strand – Kumánia, szalonnasütés 

jún.12. p Diákok hazautazása 

jún.14. v Diákok visszaérkezése 

jún.15. h A tanítási év utolsó tanítási napja 

jún.15-26. h június 15-26. Szóbeli érettségi vizsgák 

 szakgimnáziumi tanulók nyári gyakorlata 

jún.24. sze Beíratkozás 

jún.20. szo 9:00 Tanévzáró ünnepség, istentisztelet 

jún.29. h 9:00 Tanévet záró nevelőtestületi értekezlet 

július 1. sze Pedagógusok szabadsága 

 

 

 

 

 

 



A kollégium működése  
A kollégiumi szolgáltatásokat vasárnap 16 órától péntek délután 15 óráig veszik igénybe 

tanulóink.  

Rendkívüli események,iskolai rendezvények (pl. gólyabál, szalagavató, kirándulások) esetén 

hétvégén is biztosítjuk az intézmény diákjainak ellátását, pedagógiai felügyeletét.  

 

 

 

Kisújszállás, 2019. augusztus 30. 

 

 

 

Készítette: Takácsné Győri Erika kollégiumvezető  

 
 

 

 

 

 


