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I. Nevelési-oktatási feladatok 

 
A Kaposvári SZC Barcsi Kollégium (OM kód: 203027/029) a 2020-2021-es tanévet 

önálló intézményként kezdte meg két feladatellátási helyen: 

 

 Székhely: Barcs-Középrigóc 

 Telephely: Barcs, Szent László u. 13. 

 

Célkitűzések 

 

 A Kollégiumi Alapprogram által meghatározott feladatok teljesítése. 

 A nevelőtanári alaptevékenységek következetes és folyamatos 

végrehajtása. 

 A tanulássegítés különböző munkaformáinak működtetése. 

 A partneri együttműködés folytatása. 

 Pályázati lehetőségek figyelése 

 A takarékos szemléletmód további érvényesítése 

 Állagmegóvás  

 A biztonságos intézmény működtetésére vonatkozó előírások betartása 

 

A Kollégium hosszú távon csak akkor működhet eredményesen, ha  

 a tanulóknak megfelelő szolgáltatást nyújtunk, 

 a jogi szabályzókat betartjuk, 

 az intézményi döntéseinket következetesen végrehajtjuk, 

 működésünk partnerközpontú. 

 

A Kollégium csak annak a tanulónak nyújthat szolgáltatásokat, aki 

 elfogadja ennek a közösségnek a jogi és etikai normáit, 

 betartja a házirendet, 

 tudja és elfogadja saját szerepét ebben a rendszerben. 

 

A Kollégium dolgozói 

 értő és cselekvően részesei az elfogadott feladatrendszerünknek, 

 élnek helyzetükből adódó felelősségükkel és feladataikkal, 

 elfogadják a „szolgálat” szerepet. 

 

 

II. Szakmai, pedagógiai feladatok 

 

 

 

Helyzetelemzés 

 

A 2020/2021-es tanévben tíz teljes állású kollégiumi nevelőtanár kezdte meg munkáját, 

melyből 1 fő igazgató, 1 fő igazgatóhelyettes. A 8 teljes állású kollégiumi nevelő közül 7 

csoportvezető is egyben, közülük ketten Középrigócon, öten Barcson.  

A kollégium vezetője a kötelező óráit Középrigócon teljesíti. 

Intézményünkbe a KSZC Dráva Völgye Technikum és Gimnázium tanulói mellett a 

KSZC Barcsi Szakképző Iskola diákjai is jelentkezhettek, akik egy kollégiumi csoportot 

alkotnak. 

 



 

 

 

 

 

Tanulói létszámok, csoportok a barcsi kollégiumban 

 

 

Évfolyam Fiú (fő) Leány (fő) Összesen (fő) 

7. 0 1 1 

9. 4 9 14 

10. 10 13 23 

11. 24 9 33 

12. 12 9 21 

13. 8 9 17 

Szakképzős 7 7 14 

ÖSSZESEN 65 57 122 

 

 

Csoportvezető nevelő Osztályok Fő 

Czupy Szilvia 11.iv; 11.it;13.e; 13.et  24 

Domonkos László szm; 9.i; 12.e; 13. et; 11.g 21 

Gelencsér Attila 11.e; 10.e 27 

Jádiné Karádi Anita 12.e; 12.i; 10.e; 9.e 23 

Pach Gáborné 12.t; 10.i; 10.tü; 9.t; 7.g  27 

ÖSSZESEN  122 

 

 

 

Tanulói létszámok, csoportok a középrigóci kollégiumban 

 

 

Csoportvezető nevelő Osztályok Fő 

Kiss Norbert 13.e; 10.e 25 

Mártonka Ferenc 13.e; 9.e; 12.e 25 

ÖSSZESEN:  50 

 

 

 

 

 

 



 

A tanév főbb feladatai 

 

A nevelőtanár alapfeladatai 

 

 a kollégium otthon jellegének erősítése, 

 a kollégiumhoz való pozitív viszony kialakítása, 

 a helyes tanulási technikák megismertetése, az önálló tanulás megtanítása, 

 az önművelés igényének és szokásainak kialakítása, 

 a felzárkóztatás, esélyegyenlőség biztosítása, 

 tehetséggondozás, pályaorientáció, a reális énkép kialakítása, 

 a nyugodt tanulás lehetőségének biztosítása, 

 a hagyományok ápolása, 

 az egészséges életmód normáit követő magatartásra nevelés, 

 környezettudatos nevelés.    

 
Ünnepek, megemlékezések  

 

- 2019. október 6. (kedd) Megemlékezés az 1848/49-es forradalom és szabadságharc 

mártírjairól  

- 2019. október 23.(péntek) - A Magyar Köztársaság kikiáltásának és az l956-es forradom 

és szabadságharc ünnepe. Megemlékezés csoportkeretben ill. az iskolarádión keresztül 

október 22-én.  

- 2021. március 15.- 1848-as forradalom és szabadságharc ünnepe. Megemlékezés 

csoportkeretben március 13-án.  

- 2021. június 4. (péntek) - Nemzeti Összetartozás Napja – megünneplése kollégiumi 

csoportkeretben június 3-án. 

 

Tantestületi értekezletek  

 

Tanévnyitó értekezlet  

2020. augusztus 26. 

Téma: 2020/2021-eas tanév feladatai  

Előadó: mb igazgató  

 

Félévi értekezlet  

2021. január 25. hétfő 8.00  

- A tanév első félévi eredményei, az oktató-nevelő munka értékelése, elemzése és további 

feladatok  

Előadó: csoportvezetők, igazgató helyettes, igazgató 

 

 

Tanévzáró értekezlet  

2021. június 25. (péntek) 8.00 óra  

Téma: A 2020/2021. tanév oktató-nevelő munkájának értékelése  

Csoport vezetők beszámolói – külön szempontok alapján  

- Tanév végi statisztika  

- E-napló tapasztalatok 

 

Munkaértekezletek 

Minden hónap első hétfőjén 14.30 órakor 

Téma: aktuális feladatok 

 



 

Tanítási szünetek  

 

Az őszi szünet előtti utolsó tanítási nap 2020. október 22. (csütörtök), a szünet utáni első 

tanítási nap. 2020. november 2. (hétfő). 

A téli szünet előtti utolsó tanítási nap 2020. december 18. (péntek), a szünet utáni első 

tanítási nap 2021. január 4. (hétfő).   

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

tanítási nap 2021. április 7. (szerda). 

Az országosan elrendelt munkanap - áthelyezést alkalmazni kell! 

 

Kollégiumi nevelés nélküli munkanapok: alkalmazkodva a KSZC Dráva Völgye 

Technikum és Gimnázium munkatervéhez. 

    
Hagyományos rendezvényeink, kollégiumi találkozók, versenyek 

 Kollégiumi helyiségek, közösségi terek folyamatos dekorációja az aktuális 

időszaknak megfelelően 

 Elsőévesek fogadása   2020. augusztus 31-én Középrigócon 

      2020. augusztus 31-én Barcson 

 Kollégiumi DÖK közgyűlés   2020. szeptember 17. 

 Ismerkedési est (eü helyzet függő) 2020. október 15. 

 Kollégiumi bajnokságok   2020. október – 2020. március 

o Kispályás foci 

o Sakk 

o Biliárd 

o Asztalifoci (csocsó) 

o Számítógépes játékok 

 Mikulás-nap     2020. december 3. 

 Karácsonyi ünnepi hét    2020. december 14-18. 

 Korcsolyázás Kaposváron  2021. január 26-27. 

(eü helyzet függő) 

 Farsang     2021. február 23. 

 Nőnap     2021. március 8. 

 Színházlátogatás  (eü helyzet függő) 2021. március 17. 

 Meghívásos labdarúgó torna   2021. március 23. 

 Kollégiumi sportnap    2021. április 13. 

o Jó idő esetén Dráva-part 

o Rossz idő esetén DVK sportcsarnok 

 

 Fenntarthatósági témahét   2021. április 19-23. 

o Kirándulás a Krisna völgybe 

o Üzemlátogatás Duna-Dráva Nemzeti Park 

o Kézműves foglalkozás 

o Előadások 

o Egészség-nap, véradás  

 Végzős kollégista tanulók búcsúztatása  2021. április 26. 

 

 

 



Határidős feladatok 

 

 

Feladat  Határidő  Felelős 

A tanári munkaidő beosztások 

elkészítése, a heti munkarend 

összeállítása 

2020.09.01. 
Kollégium ig. 

Kollégium igh. 

Csoportfoglalkozási munkatervek 

elkészítése 
2020.09.07. Csoportvezetők  

Éves munkaterv elkészítése 2020.09.10. 
Kollégium ig. 

Kollégium igh. 

Diákönkormányzati 

munkaprogram leadása 
2020.09.30. 

DÖK-segítő 

pedagógus 

Felzárkóztató, tehetséggondozó, 

szakköri és egyéb foglalkozások 

munkaterveinek elkészítése 

2020.09.30. 
Foglalkozás-

vezetők  

 

 

 

Pedagógiai feladatok 

 

Meg kell szervezni a lehetőségeink határain belül azokat az öntevékeny diákköröket, 

amelyek színesítik a tanulók mindennapi életét (informatika, sport, stb.). 

Felelős: nevelőtestület 

A legfőbb feladat legyen továbbra is a kultúra közvetítése a tanulók egész életére kiterjedő 

művelődési igény kialakítása, programok szervezése. 

Felelős: nevelőtestület 

Lényeges feladat az otthonos körülmények megteremtése (dekoráció, szobarend, 

tisztaság, a kollégium tárgyi berendezéseinek megóvása). 

Felelős: csoportvezetők 

Szükséges a kölcsönös kapcsolattartás a szülők, nevelők, iskolai tanárok között. 

Dokumentálása a KRÉTA rendszerben és a csoportnaplóban ill. az ügyeleti naplóban. 

Felelős: csoportvezetők 

Pályázatok figyelemmel kísérése.                                                     

Felelős: kollégium igazgató, kollégium igazgatóhelyettes, nevelőtestület 

 

A tanulókkal való megfelelő bánásmód kialakítása érdekében feltétel a tanulók sokoldalú 

megismerése. A csoportokban különböző kérdőíves felmérések nyújtanak ehhez 

segítséget. 

A gyermekek belső gazdagodását elősegítő nevelőtanári személyiségjegyek szerepe 

nagyon fontos a kollégiumban. 

A csoportvezető tanárok a pedagógiai programban megjelölt fő feladatok 

figyelembevételével készítsék el, dolgozzák ki csoport munkatervüket. 

Készítsenek részletes konkrét helyzetfelmérést és az így kialakult kép alapján, tűzzék ki 

a feladatokat a módszerekkel együtt az egyes tanulókra, a kis közösségekre lebontva. 

 



 

Szakmai feladatok 

 

 

Feladat Felelős Határidő 

A kollégiumi feladatellátás személyi és tárgyi 

feltételeinek biztosítása 
Kollégium igazgató 2020.08.31. 

A pedagógus-továbbképzés helyzetének 

áttekintése 
Kollégium igazgató 2020.10.15. 

Csoportvezetők és egyéb felelősök megbízása Kollégium igazgató  2020.08.31. 

A munkarendben bekövetkező változások 

nyomon követése 
Kollégium igazgató  Folyamatos  

A karbantartási, felújítási feladatok tervszerű 

ütemezése, a biztonságos és egészséges 

üzemeltetés megvalósítása 

Kollégium igazgató 

Kollégium 

igazgatóhelyettes 

Folyamatos 

A tanulók munka-, tűz- és balesetvédelmi 

oktatásának megszervezése, dokumentálása, 

tűzriadó próbák szervezése 

Kollégium igazgató 

Csoportvezetők 

 

2020.10.01. 

A félévi munka értékelése Kollégium igazgató 2021.01.31. 

A kollégista tanulók újrajelentkezése a 

2021/2022-es tanévre 
Csoportvezetők 2021.05.31. 

Az éves munka értékelése Kollégium igazgató 2021.06.30. 

 

Fejlesztési terv 

 

 Az Intézmény önállóvá válása új feladatokat hozott a kollégium életébe, mind 

adminisztrációs, mind a mindennapok szervezése terén. A digitális napló 

bevezetése, az új tanügyi dokumentumok elkészítése, aktualizálása, 

felülvizsgálata, a saját arculat kialakítása fontos feladata ennek a tanévnek a 

további színvonalas munka ellátása érdekében. 

 A 2020-2021-es tanév kiemelt célja a nevelők munkavégzésére irányuló vezetői 

ellenőrzési tevékenység programozott megvalósítása. 

 A tanévben immár önálló intézményként is működjön az intézményi marketing 

tevékenység a versenyképesség megőrzése érdekében szoros együttműködésben 

a KSZC Dráva Völgye Technikum és Gimnáziummal és a KSZC Barcsi 

Szakképző Iskolával. 

 Intézményi honlap elkészítése. 

 Közösségi médián való megjelenés. 

 Valósuljon meg a tanulók differenciálása és egyéni fejlesztése az iskolai 

lemorzsolódás mértékének az elvárt szint (10%) alá csökkentésének segítése 



érdekében. E cél elérése érdekében első lépésben ki kell dolgozni az „első 

interjú”-t. 

 Tárgyi adottságok, feltételek terén a pályázati lehetőségek maximális 

kihasználása segítségével korszerűsíteni szükséges mind a középrigóci, mind a 

barcsi feladatellátási helyen az informatikai eszközöket, illetve az internethez való 

megbízható színvonalú csatlakozás lehetőségét, így javítva a kollégiumi 

felkészülés lehetőségét a kollégium lakóinak tanulmányaihoz. 

 A kollégiumi nevelők munkaterheinek csökkentése, minőségi munkavégzése 

érdekében egy fő további nevelő alkalmazása a középrigóci feladatellátási helyen. 

 

 

III. Foglalkozások szervezése 

 
 

A „Kollégiumi Nevelés Országos Alapprogramja” 59/2013.(VIII.9.) EMMI rendelet 

alapján az alábbi megnevezéssel és tartalommal szervezzük a pedagógiai foglalkozások 

rendszerét. A foglalkozások megtartását, rövid tartalmát írásban rögzítjük az erre szolgáló 

dokumentációkban. Ezek:  

 KRÉTA rendszer  (K) 

 Ügyeleti napló (Ü) 

 Nevelői feljegyzések (N) 

 

 

Kollégiumi élet szervezése 600-800  (Ü K) reggeli foglalkozások: Középrigócon egy, 

Barcson két nevelő egymás között megosztva, illetve párhuzamosan végzi 

 ébresztés, 

 közös helyiségek ellenőrzése, hiányosságok rögzítése, szükség esetén a 

gondnok értesítése, 

 reggeli, 

 a tanulók reggeli feladatainak ellenőrzése, a szobák rendjének ellenőrzése, a 

tanulók iskolába indítása, 

 betegek regisztrálása. 

 

 

Kollégiumi élet szervezése 1100-1800 (Ü K) délutáni foglalkozások: Középrigócon és 

Barcson  

 ebéd, 

 a csoportokat érintő feladatok beépítése a napi munkába, 

 kapcsolatfelvétel gondnokkal, élelmezésvezetővel, ügyintézés, 

 kimenők adása, 

 a tanulók jelentkező igényeinek megoldása (használati tárgyak kölcsönzése, 

problémák felvétele, rendezése, szükség esetén írásos rögzítés). 

 

 

Felkészítő foglalkozás (N), (K) 1500-2100 délutáni, esti foglalkozások: Barcson is és 

Középrigócon is több nevelő párhuzamosan végzi 

 szakkör, korrepetálás, 

 felkészítő foglalkozás (szilencium), 

 egyéni törődés (szükség és lehetőség szerint), 

 szabadidős programok (kiírás szerint),   

 csoportfoglalkozás: meghatározott tematika és beosztás szerint. 



 

 

Kollégiumi élet szervezése 1800-2200 (Ü K) esti foglalkozások: Középrigócon egy, 

Barcson két nevelő egymás között megosztva, illetve párhuzamosan végzi  

 vacsora (beosztás szerint), 

 kimenők adása, 

 az épület rendjének biztosítása, a tanulók igényeinek kielégítése, 

 esti létszámellenőrzés (a hiányzók rögzítése írásban), 

 a takarodó végrehajtásának irányítása.  

 

Éjszakai ügyelet  2200-0600 (Ü K): Barcson éjszakánként két nevelő, illetve Középrigócon 

egy nevelő végzi 

 a kollégium éjszakai nyugalmának biztosítása. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Belső ellenőrzési terv 2020-2021 

 

 

 Pedagógiai ellenőrzések 

 Dokumentumok ellenőrzése 

 

 

 

Az ellenőrzés Dokumentáció 

Ellenőrzési 

tapasztalatok 

feldolgozása, 

visszacsatolás 

 Témája, tárgya Érintettje Időpontja, 

időtartam 

Felelőse Bemenő Keletkezett Módszer Szervezeti 

keret 

1. Digitális naplók 

ellenőrzése 

Minden 

kollégiumi 

nevelő 

Határidő: 

minden 

hónap 

utolsó napja 

igazgató, 

igazgató- 

helyettes 

 digitális 

napló, 

munkaidő 

elszámoló lap 

  

2. A kollégiumba 

érkezett, illetve 

távozó tanulók 

nyilvántartása a 

digitális 

naplóban 

Csoport-

vezetők 

Határidő: 

minden 

hónap 

utolsó napja 

igazgató, 

igazgató- 

helyettes, 

csoport-

vezetők 

Digitális 

napló 

Nyilvántartás Szóbeli és 

írásbeli 

jelzés a 

csoport-

vezetőktől 

 

3. Munkatervek, 

foglalkozási 

tervek 

ellenőrzése 

 Határidő: 

szeptember 

30. 

igazgató- 

helyettes 

munkaterv, 

foglalkozási 

terv 

Átdolgozott 

foglalkozási 

és 

munkatervek 

Megbeszé-

lés 

Egyénileg: 

igazgató, 

igazgató-

helyettes, 

kollégiumi 

nevelők 

 nevelőtanárok 

munkájának 

ellenőrzése, 

értékelése 

Minden 

kollégiumi 

nevelő 

Folyamatos Igazgató, 

igazgató-

helyettes 

foglalkozási 

terv 

   

4. Foglalkozások 

látogatása 

(külön beosztás 

szerint) 

kollégiumi 

nevelők, 

csoport-

vezetők 

Határidő: 

április 30. 

igazgató, 

igazgató- 

helyettes 

foglalkozási 

terv 

digitális 

napló 

Megbeszé-

lés 

Kollégiumi 

nevelők 

5. Nyilvánosság 

biztosítása 

(iskolai 

dokumentumok) 

 Határidő: 

december 

20. 

igazgató, 

kollégiumi 

titkár 

 SZMSZ, PP, 

Házirend 

  

 

 

 

Barcs, 2020. szeptember 10. 

 

 

 

 

Bagó József 

igazgató 


