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1. A tanévi munkaprogram előkészítésének rendje (időpontok, határidők) 

2017. 08. 29.  tankerületi tanévnyitó – Pogány 

  08. 24.  Pécsi Tankerületi Központ – tanévnyitó értekezlet 

08. 28.  tanévnyitó nevelőtestületi értekezlet    

08.30.             az intézmény alapdokumentumainak elfogadása PP, SZMSZ,                             

                        Házirend 

08. 28-30. a tanév előkészítése (munkarend, szobaátvétel, stb.) 

08. 31.  a tanulók fogadása, intézményi szülői értekezlet megtartása 

08. 31. Városi tanévnyitó ünnepség 

09.04.          módosított PP, SZMSZ, Házirend, csoportlétszámok elküldése a 

fenntartónak, intézményi OM azonosító igénylése 

  09. 04.  a szabadon választható foglalkozások meghirdetése 

09. 011/13. egyéni és intézményi munkatervek elkészítése 

09. 14. az intézményi munkaterv tervezetének véleményezése (DÖK) 

  09. 14.  az intézmény éves munkatervének nevelőtestületi elfogadása 

  09. 15.  a munkaterv megküldése a fenntartónak 

2. A tanév rendje 

2017.  08. 31.  beköltözés a kollégiumba 

09. 01.  első tanítási nap 

10. 12-14. AJTP Országos Tanévnyitó Konferencia - Pécs  

10. 27.  az őszi szünet előtti utolsó tanítási nap (hazautazás) 

11. 06.  visszaérkezés az őszi szünetről 

12. 22.  a téli szünet előtti utolsó tanítási nap (hazautazás) 

2018.  01. 03.  visszaérkezés a téli szünetről 

01.26.              első félév vége 

01. 29.  a félévet értékelő nevelőtestületi értekezlet 

03. 05-9. pénzügyi és vállalkozói témahét (központi) 

03.28               a tavaszi szünet előtti utolsó tanítási nap (hazautazás) 

04.04.              visszaérkezés a tavaszi szünetről 

04. 09-13. digitális témahét (központi)  

04. 23-27. fenntarthatósági témahét (központi) 

05. 03.  utolsó tanítási nap a záró évfolyamokon 

06. 15.  utolsó tanítási nap (péntek) 

06. 15- 29. a szóbeli és gyakorlati érettségi és szakmai vizsgák, szakmai  

   gyakorlatok alatti kollégiumi pedagógiai felügyelet 
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3. A tanév kiemelt feladatai 

 

A) Az intézményi működés területén 

 

 

 A Pécsi Kodály Zoltán Kollégium átszervezéséből adódó intézményi feladatok 

elvégzése 

Időpont: ütemezés szerint Felelős:  intézményvezető 

 

 Kinevezések módosítása a pedagógus előmeneteli rend szerint 

Határidő: 2017. szeptember 11. Felelős:  intézményvezető 

   kollégiumtitkár . 

    KRÉTA adatainak ellenőrzése, javítása 

Határidő: 2017. szeptember 11. Felelős:  intézményvezető 

   kollégiumtitkár 

 OSAP adatközlés (statisztika) 

Határidő:2017. október 30. Felelős:  intézményvezető,  

   helyettesek, 

 

 A szükséges módosítások átvezetése a KIR adatbázisában 

Határidő:2017. október 31. Felelős:  kollégiumtitkár  

 

 Kompetencia és teljesítményalapú értékélési rendszer kidolgozása 

 Határidő: 2017. október 31 Felelős:  intézményvezető,  

   nevelőtestület 

 

B) A nevelés-oktatás területén 

 

- A Pedagógiai program megvalósításának tanévi prioritása: 

 

 Egyéni és kiscsoportos foglalkozások  ellenőrzése 

Határidő: folyamatos Felelős: intézményvezető, 

   helyettesek 

 

 Az ÖKO- szemlélet erősítése élménypedagógiai módszerekkel 

Határidő: 2018. augusztus 31.  Felelős:  intézményvezető, 

   helyettesek 

 

- Részvétel szakmai pályázatokon 

o Az NTP pályázatok megvalósítása (támogatás elnyerése esetén) 

Határidő: a kiírások szerint Felelős:  pályázati teamek  

 

o A PTE partnerintézményi pályázat megújításának beadása 

Határidő: 2017. október 31. Felelős:  intézményvezető 

 

- Tehetségfejlesztés, hátránykompenzáció. 

o 2017.évi tehetségpont-akkreditációs eljárásra való felkészülés 

Határidő: pályázati kiírás szerint  Felelős:  intézményvezető 
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o Az „Akkreditált Kiváló Tehetségpont” cím megszerzésében szerepet játszó 

tehetségműhelyek kiemelt kezelése 

Határidő: folyamatos Felelős:  intézményvezető, 

   helyettesek 

 

o Az AJTP tehetséggondozó és hátránykompenzáló programjainak (pl. 

családlátogatások) lebonyolítása 

Határidő: folyamatos Felelős:  intézményvezető  

    AJTP programgazda 

 

- Két tematikus nevelőtestületi értekezlet tartása (ősz, tavasz) 

Határidő: a szervezéshez igazodva Felelős:  intézményvezető 

 

- Az éves továbbképzési javaslat elkészítése 

Határidő: 2017. december 07. Felelős:  intézményvezető 

 

- A tanfelügyeleti és a minősítési eljárások lebonyolítása az érintett pedagógusok 

részvételével 

Határidő: 2017.október 5. ill. Felelős:  intézményvezető 

 2018-ben folyamatos 

 

- A PTE hallgatók szakmai gyakorlatainak vezetése az intézmény pedagógiai 

programja és az együttműködési megállapodás szerint. 

Határidő: folyamatos Felelős:  intézményvezető,  

   felkért mentorok 

 

- Az NKP tananyagelemeinek és a TanTrend.hu megismerése és a 

foglalkozásokba való beépítése lehetőség szerint. (https://portal.nkp.hu/) 

 Határidő: folyamatos Felelős:  intézményvezető  

   helyettesek, 

   csop. vezetők 

 

C) Az önértékelés területén 

 

 A komplex intézményi önértékelési rendszer működtetése  

o Az önértékelési rendszer átdolgozása 

Időpont: 2017. november 30. Felelős:  intézményvezető, öcs 

 

o Az önértékelési rendszer működtetése 

Határidő: folyamatos Felelős:  intézményvezető, öcs. 

 

https://portal.nkp.hu/
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4. A kollégiumi nevelőtanárok foglalkoztatása, feladatai 

 

A nevelőtanárok heti munkaideje 40 óra. 

A nevelőtanárok kötött munkaideje: 32 óra 

A neveléssel-oktatással lekötött nevelői óraszám: 30 óra/hét  

Órakedvezmények:  

o csoportvezetők – 2 óra/ hét;  

o DÖK segítők – 1 óra/hét;  

A nevelőtanárok a neveléssel-oktatással lekötött óraszámukban a Kollégiumi nevelés 

országos alapprogramjában meghatározott foglalkozásokat vezetnek és pedagógiai 

felügyeletet látnak el. 

A kötött munkaidő fennmaradó 2 órájában az intézményvezető (helyettesek) által 

meghatározott, a foglalkoztatási rendeletben felsorolt tevékenységeket végeznek. A heti 

2 óra „göngyölíthető”, a tanév sajátos kollégiumi feladatainak ellátására, továbbá 

eseti helyettesítésre használhatók fel (négyhavi időkeretben). 

A részben vagy egészében éjszakai ügyeletek és a hétvégi pedagógiai felügyelet 

ellátására (is) alkalmazott kollégiumi nevelőtanárok ügyeleti és felügyeleti munkájuk 

mellett kollégiumi nevelési feladatokat is ellátnak (órarend, munkabeosztás szerint). 

5. A tanulók által válaszható foglalkozások  

 

(tanulást segítő felkészítő foglalkozások; szabadon választható felkészítő 

foglalkozások; a szabadidő eltöltését szolgáló foglalkozások) 

 
Program 

jellege 

Témája Éves 

óraszáma 

Foglalkozás vezetője 

 

TANULÁST SEGÍTŐ FELKÉSZÍTŐ FOGLALKOZÁSOK 

 

felkészítő Diszkalkulia reedukáció, 

diszlexia, diszgráfia fejlesztés 

30 Czupy Szandra 

felkészítő Felzárkóztatás angol nyelvből 30 Czupy Szandra 

felkészítő Tanulás-módszertani foglalkozás 30 Dancsházy-Nagy 

Ágnes 

felkészítő Felzárkóztatás francia nyelvből 30 Dobrás Éva 

felkészítő Érettségi felkészítő foglalkozás 

történelemből 

30 Dr. Dely Mátyásné 

 

felkészítő Felzárkóztatás történelemből 30 Fülöpné Kiss Ágnes 

felkészítő Felzárkóztatás magyar nyelvből 30 Fülöpné Kiss Ágnes 

felkészítő Érettségi felkészítő foglalkozás 

magyar nyelv és irodalomból 

45 Geráné dr. Kovács 

Katalin 

felkészítő Felzárkóztatás olasz nyelvből 60 Gyenes –Börcsök 

Zsófia 
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felkészítő Felzárkóztatás magyar nyelv és 

irodalomból 

30 Hajdú Anett 

felkészítő  Érettségi felkészítő foglalkozás 

angol nyelvből 

30 Kapornaki Györgyné 

felkészítő Angol társalgás 60 Kapornaki Györgyné 

felkészítő Felzárkóztatás matematikából 45 Királyné Csirke Eszter 

felkészítő Felkészítő történelemből 30 Kolb-Mesterfalvi Ilona 

felkészítő Felzárkóztatás történelemből 60 Mácsár Lajos 

felkészítő Érettségi felkészítő foglalkozás 

történelemből 

30 Mácsár Lajos 

felkészítő Felzárkóztatás informatikából 30 Marcsó Zoltán 

felkészítő Tanulásmódszertan 30 Mogyorósi Tamásné 

felkészítő Felzárkóztatás kémiából 30 Nagyné Horváth 

Orsolya 

felkészítő Érettségi felkészítő foglalkozás 

matematikából 

30 Nagyné Horváth 

Orsolya 

felkészítő Felzárkóztatás történelemből 30 Papp Tímea 

felkészítő Felzárkóztatás francia nyelvből 30 Papp Tímea 

 Tanulásmódszertan 60 Papp Tímea 

felkészítő Felzárkóztatás angol nyelvből 30 Papp Tímea 

felkészítő Érettségi felkészítő foglalkozás 

német nyelvből 

30 Weitner Éva 

felkészítő Felzárkóztatás német nyelvből 90 Weitner Éva 

felkészítő Felzárkóztatás angol nyelvből 60 Zomi Lóránt 

 

 

SZABADON VÁLASZTHATÓ FELKÉSZÍTŐ FOGLALKOZÁSOK 

(heti 1 óra kötelezően választandó) 

 

felkészítő Portfólió készítés 30 Dancsházy-Nagy 

Ágnes 

felkészítő Online Újság 30 Dr. Dely Mátyásné 

felkészítő Bűnmegelőzési műhely sorozat 30 Geráné Dr. Kovács 

Katalin,  

felkészítő Filmklub 30 Gyenes-Börcsök 

Zsófia 

felkészítő Kerámia szakkör-

tehetséggondozó műhely 

30 Hajdú Anett 

felkészítő Kerámia szakkör 

tehetséggondozó műhely 

30 Kolb-Mesterfalvi Ilona 

felkészítő Természetfilmek klubja szakkör 30 Hegedűs László 

felkészítő Könyvtárhasználati ismeretek 45 Hegedűs László 

felkészítő Jóga foglalkozás 45 Koncz Karola 

felkészítő Pszichológiai tanácsadás 30 Koncz Karola 

felkészítő Zseni-kör tehetséggondozó 

műhely-történelem versenyek 

30 Mácsár Lajos 

felkészítő Íjfeszítők-köre 30 Marcsó Zoltán 

felkészítő Környezetkultúra szakkör 30 Mogyorósi Tamás 

felkészítő „Fakanál” főző szakkör 30 Mogyorósi Tamásné 

felkészítő Zseni-kör-zöld energia műhely 30 Nagyné Horváth 

Orsolya 
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felkészítő Zseni-kör tehetséggondozó 

műhely.Eu 

30 Weitner Éva 

 

SZABADIDŐ  

 

 

ELTÖLTÉSÉT      SZOLGÁLÓ 

  

FOGLALKOZÁSOK 

szabadidős Úszás 30 Domján Ádám 

szabadidős  Kocogás 30 Domján Ádám 

szabadidős Labdarúgás 30 Domján Ádám 

szabadidős „Túra-kerákpár” 30 Mogyorósi Tamás 

szabadidős  Aerobik 30 Ratalics Kata 

szabadidős  Kosárlabda szakkör 30 Tóth Attila 

szabadidős  Röplabda szakkör 30 Tóth Attila 

szabadidős  Rekreáció 30 Tóth Attila 

szabadidős  Kondi Klub 30 Zomi Lóránt 

 

 

 

HAGYOMÁNYOS PROGRAMOK, TÉMAHETEK, PROJEKTEK, ÜNNEPEK 

  

Esemény 
Időpont Felelős nevelő Résztvevő 

tanulók 

Forma, módszer 

„Gólya Hetek” 

projekt 

08.31 - 

09.03 

Mácsár Lajos, 

9. évfolyamos 

csoportvezetők 

9.évf., DÖK 

felsőbb 

évesek  

program szerint, 

hagyományos 

rendezvény 

Fórum I. 10.03. Fülöpné Kiss 

Ágnes 

Teljes 

tanulói kör 

program szerint, 

hagyomány 

Egészségnapok 10.09-12 Weitner Éva, Tóth 

Attila, Papp Tímea 

és a nevelőtestület 

Teljes 

tanulói kör 

program szerint, 

hagyomány,  

ÖKO-vetélkedő 

Baranya megyei 

kollégiumok 

környezetvédelmi 

vetélkedője 

10.01-12.22 Nagyné Horváth 

Orsolya, Királyné 

Csirke Eszter, 

Hegedűs László, 

Dr. Dely Mátyásné 

helyi, 

városi, 

megyei 

jelentkező 

kollégisták 

IKT, 

többfordulós 

verseny, külön 

kiírás szerint 

Mentálhigiénés 

programsorozat 

10.01-05.31 Koncz Karola és a 

nevelőtestület 

Teljes 

tanulói kör 

hagyományőrző 

jó gyakorlat, 

éves program 

szerint 

Egészségnevelési 

programsorozat 

10.01-05.31. Kapornaki 

Györgyné, Papp 

Tímea és a 

nevelőtestület 

teljes 

tanulói kör 

éves program 

szerint 

Pályaválasztási 

programsorozat 

10.01-05.31. Czupy Szandra, 

Koncz Karola, 

Mácsár Lajos 

teljes 

tanulói kör 

éves program 

szerint 

Közlekedés 

biztonsági projekt hét 

10.13-16. Domján Ádám Teljes 

tanulói kör 

program sz. 

projekt módszer 

Az Aradi Vértanúk 

Emléknapja 

10. 05. Geráné dr. Kovács 

Katalin, Czupy 

Szandra 

Teljes 

tanulói kör 

Kollégiumi 

emlékműsor-

Aula 

hagyomány 
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Október 23. 

megemlékezés 

10.19. Geráné dr. Kovács 

Katalin, Czupy 

Szandra 

Teljes 

tanulói kör 

hagyomány, 

kollégiumi 

emlék-műsor –

Aula 

Önértékelési és egyéb 

mérések 

11.05. Papp Tímea, Czupy 

Szandra, Marcsó 

Zoltán, Tóth Attila, 

Koncz Karola 

Kezdő 

évfolyam 

Mérés-értékelés 

Kodály Őszi 

Diákfesztivál 

11.13-17 Fülöpné Kiss 

Ágnes és a 

nevelőtestület 

Teljes 

tanulói kör 

Külön program 

szerint 

Glória Victis 

vetélkedő 

11.21-23 Mácsár Lajos továbbjutott 

tanulók 

országos 

történelem 

verseny 

Mikulás a 

kollégiumban 

12.05. Molnár Gabriella 

és a színjátszó 

műhely 

DÖK-Teljes 

tanulói kör 

hagyomány 

Külön program 

sz. 

Kollégiumi 

Karácsony 

12.19. Weitner Éva, 

Királyné Csirke 

Eszter, Hajdú 

Anett, Mogyorósi 

Tamásné, Gyenes-

Börcsök Zsófia 

Teljes 

tanulói kör 

hagyomány 

Külön program 

szerint 

Baranya megyei 

kollégiumok angol 

nyelvi vetélkedője 

01.31-05.31 Kapornaki 

Györgyné, Czupy 

Szandra, Zomi 

Lóránt 

helyi, 

városi, 

megyei 

jelentkező 

kollégisták 

IKT, 

többfordulós 

verseny, külön 

kiírás szerint 

 

Fórum II. 02.05 Fülöpné Kiss 

Ágnes 

Teljes 

tanulói kör 

program szerint, 

hagyomány 

FBS verseny 02-01-03.31 Mácsár Lajos érdeklődő 

tanulók 

faliújság, honlap 

Farsangi performans 02.14 Hegedűs László, 

Hajdú Anett, Kolb-

Mesterfalvi Ilona 

érdeklődő 

tanulók 

faliújság, honlap 

Megemlékezés a 

kommunista és egyéb 

diktatúrák 

áldozatairól 

02.23. Papp Tímea, 

Geráné dr. Kovács 

Katalin 

teljes 

tanulói kör 

Faliújság 

Véradás 03.  Királyné Csirke 

Eszter 

Teljes 

tanulói kör 

Együttműködve 

a Váradó 

állomással 

Március 15. 

megemlékezés 

03.14. Papp Tímea, 

Geráné Dr. Kovács 

Katalin, Czupy 

Szandra 

Teljes 

tanulói kör 

hagyomány 

Külön program 

szerint 

Pénzügyi tudatosság 

és gazdálkodás hete  

03.05-09 Királyné Csirke 

Eszter 

Teljes 

tanulói kör 
központi 
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Húsvéti ünnepkör -

Műveltségi vetélkedő 

03.18-30 Papp Tímea, 

Geráné Dr. Kovács 

Katalin 

Teljes 

tanulói kör 

hagyomány 

Külön program 

szerint 

digitális témahét  04.09.-13   központi 

Tavaszi Zsongás-

kerámia kiállítás 

04.09-20. Hajdú Anett, Kolb-

Mesterfalvi Ilona 

Érdeklődő 

tanulók 

Külön program 

szerint 

Fenntarthatóság-

környezettudatosság 

témahete 

04.23-27 Nagyné Horváth 

Orsolya és a team 

Teljes 

tanulói kör 

központi 

Ballagás a 

kollégiumban 

04.26. Fülöpné Kiss 

Ágnes, Koncz 

Karola, Dancsházy-

Nagy Ágnes 

11. évf. 

tanulói, a 

búcsúzók 

hagyomány 

szerint 

Anyák Napja 04.24. Mogyorósi 

Tamásné, Nagyné 

Horváth Orsolya 

érdeklődő 

tanulók 

Kézműves 

foglalkozás 

Sportrendezvények 

hónapja 

 Strand röplabda 

kupa 

 Sportmajális 

05.01-31 Tóth Attila, Zomi 

Lóránt, Domján 

Ádám, Weitner 

Éva, Királyné 

Csirke Eszter és a 

nevelőtestület 

Érdeklődő 

tanulók, 

városi 

szintű 

rendezvény 

Teljes 

tanulói kör 

Hagyomány, 

külön kiírás 

szerint 

Véradás május Királyné Csirke 

Eszter 

Teljes 

tanulói kör 

Együttműködve 

a Váradó 

állomással 

Nemzeti 

Összetartozás Napja 

06. 06. Geráné dr. Kovács 

Katalin, Czupy 

Szandra 

Teljes 

tanulói kör 

hagyomány 

kollégiumi 

emlék-műsor –

Aula 
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Az Arany János Tehetséggondozó Program 2017/2018. tanévi kollégiumi 

feladatai 

 

1. Együttműködés, tapasztalatcsere, kapcsolattartás partnerintézményekkel 

 

1.1.Szakmai együttműködés erősítése a Leőwey Klára Gimnáziummal (Együttműködési 

megállapodás, ütemtervek megküldése, egyeztetések, megbeszélések), kollégium – 

gimnázium közötti kommunikáció összehangolása. 

1.2.Kapcsolattartás a Nemzeti Tehetségfejlesztési Központtal, a Nemzeti Tehetség 

Programirodával. 

1.3.AJTP konferenciákon való részvétel, tapasztalatcsere az AJTP - ben résztvevő 

kollégiumok között. 

1.4.Kapcsolatépítés a régió és a város tehetségpontjaival valamint a Magyar Geniusz 

Projektirodával. 

1.5.AIESEC-el való együttműködés, részvétel a programban, önkéntesek fogadása, angol 

nyelvi segítség nyújtása a diákoknak, önkéntesek bevonása a kollégiumi hétvégék 

programjába. 

2. Szülőkkel való kapcsolattartás 

 

2.1. Családlátogatások szervezése a 9/AJTP. évfolyamon, osztályfőnök, csoportvezető, 

programgazda valamint az iskolai gyermek- és ifjúságvédelmi felelős részvételével. 

2.2. Iskolai szülői értekezleteken való részvétel. 

Szülői értekezletek a kollégiumban (beköltözés, felvételi hétvége, iskolai szülői 

értekezlet megtartása a kollégiumi hétvégék keretein belül). 

3. Beiskolázás 

 

3.1. Beiskolázásban való együttműködés a gimnázium tanáraival  

3.2. Baranya megye és Pécs város általános iskolái vezetőinek és osztályfőnökeinek (7.8. 

évfolyam) meghívása, tájékoztatása az AJTP-ról, Beiskolázási konferencia. 

3.3. „ Falujárás” megszervezése, tájékoztatás. 

3.4. Információs levél elküldése (általános iskolák, védőnők, jegyzők). 

3.5. Facebook, volt AJTP diákok bevonása. 

3.6. „Mi a pálya” elnevezésű pályaválasztási kiállításon és szakmabemutatón való részvétel 

(Pécs, Siklós, Mohács, Szigetvár). 

3.7. Arany-esély program a nyolcadikosok részére 

 

4. Szakmai fejlesztések, feladatok 

 

4.1. Egyéni fejlesztési terv elkészítése valamennyi tanuló esetében a gimnáziummal 

közösen és folyamatos vezetése. 

4.2. AJTP projektek megvalósulásának segítése egész tanévben, anyaggyűjtés, felkészülés 

segítése a kollégiumi hétvégék programjai keretében, projektnap megtartása az 

iskolával közösen (2018. május). 

4.3. A gimnáziumi e- napló használata. 
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4.4. Tanári kompetenciák fejlesztése, országos tapasztalatok helyi programba való 

beépítése, jó gyakorlatok elsajátítása, részvétel tehetséggondozással kapcsolatos 

továbbképzéseken. 

4.5. Országos AJTP tanévnyitó konferencia lebonyolításának segítése. 

4.6. Éves szakmai beszámolók, feladatterv elkészítése, költségvetési egyeztetések. 

4.7. AJTP mérések: bemenet-, folyamat- és kimenetmérések hasznosítása a fejlesztési 

tervek gyakorlatában. 

4.8. Hátrányos helyzet felmérése, családi szocializációs háttér feltérképezése, szociális 

adatlap elkészítése a 9/AJTP. évfolyamon. 

 

5. KNOAP-ban meghatározott, AJTP kerettantervéhez kapcsolódó feladatok 

 

5.1. AJTP kollégiumi hétvégék szervezése minden évfolyamon – kulturális, szabadidős és 

sportprogramok a gazdagítás és az öko szemlélet jegyében. 

5.2. AJ-blokk órák megtartása – önismeret, életmód-életvitel, ECDL vizsgára felkészítés, 

tanulásmódszertan, gazdagító foglalkozások, sport, néptáncórák, színjátszó kör. 

5.3. Tanulásszervezési feladatok kiemelt figyelemmel kísérése, szaktanári segítség 

megszervezése, felzárkóztatás, érettségire való felkészítés. 

5.4. Kötelező tanulószoba megszervezése tanári felügyelettel a 9/AJTP-13. évfolyamon. 

5.5. Nyelvvizsgára, ECDL vizsgára való felkészítés, gyakorlási lehetőség biztosítása, próba 

nyelvvizsga lehetőségének támogatása, megkövetelése (nyelvvizsgára való jelentkezés 

előtt). 

5.6. Angliai tanulmányút az iskolával közös szervezésben a   9. csoport (11.a osztály) 

részére.  

5.7. Ausztriai tanulmányút szervezése a 10. csoportnak (10.a osztály).  

5.8. Pályaorientációs feladatok előtérbe helyezése a felsőbb évfolyamokon. 

5.9. Sporttevékenység koordinálása, mozgáskultúra fejlesztése, egészségvédő szűrések, 

egészségnap, úszó- és futóbérletek biztosítása. 

5.10. A tanulók tehetségjegyeinek feltárása, kibontakoztatásának segítése (szereplési 

lehetőség biztosítása (bemutatkozó műsor), színjátszó, zeneiskolai, művészeti 

tanulmányok segítése, alkotókör, néptánc kör működésének finanszírozása), 

projekthét. 

5.11. AJTP Országos Művészeti Fesztivál szervezése 2018 júniusában. 

5.12. A kiemelkedő teljesítményt nyújtó, valamint a rászoruló tanulók anyagi támogatása. 

5.13. ECDL vizsga, tanulók középfokú nyelvvizsgára (illetve tehetséges tanulók felsőfokú 

nyelvvizsgára) való felkészítésének finanszírozása, jogosítvány megszerzésének 

támogatása. 

5.14. A kollégiumi hagyományos rendezvényeken való részvétel ösztönzése. 

5.15. Kulturális élet színesítése (színházbérlet biztosítása). 

5.16. Pályakövetés. 
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6. Az AJTP éves ütemterve a 2017/2018-as tanévre 

 

Dátum Esemény 

2017 

 AUGUSZTUS 

08.20-25. Zánkai ismerkedő tábor- 9/AJTP (előkészítő) évfolyam 

08.30-31. Fecsketábor az iskolában  

 AJTP feladatterv, költségvetési terv elkészítése 

  AJTP előkészítő évfolyam órarendjének elkészítése 

SZEPTEMBER 

08.31. Tanévindító megbeszélés, a kollégiumi igazgató, a programgazda 

és a csoportvezetők számára a kollégiumban 

09.04. 
Kollégiumi órák beindítása 

09.05. 
Gimn. igazgató, koll. intézményvezető, programfelelős, 

programgazda, iskolai A. J. osztályfőnökök, kollégiumi 

nevelőtanárok megbeszélése -E napló megismerése 

09.11. Arany-esély program megtervezése 

09.16. Kollégiumi hétvége 9.,13. csoport 

09.19. 10/a tanárainak megbeszélése 

9/a tanárainak megbeszélése 

09.21. Diáktanács létrehozása 

  Színházbérleti előadások a tanév folyamán 

  Családlátogatások szervezése 

  Gólyahetek a kollégiumban 

  szakmai beszámoló elkészítése a 2016-17-es tanévről 

09.25. Szülői értekezlet az iskolában 

09.29. Operakaland – Mozart: Figaro 2.0 

09.30. Kollégiumi hétvége 10., 11., 12. csoport 

OKTÓBER 

  Havi megbeszélés az AJTP csoportvezetőivel 

 

9/AJTP évfolyam: OFI mérés lebonyolítása (szept.15-okt.15. 

között) 

  AISEC önkéntesek érkezése (utána folyamatos)  

10.03. 

12/a tanárainak megbeszélése 

11.a tanárainak megbeszélése 

10.07.  Kollégiumi hétvége 9. csoport 

10.09-13. 

jelenlegi diákok látogatása előző (általános) iskolájukban 

(beiskolázás része) 

10.10. 9/AJTP tanárainak megbeszélése 

10.12-14.. AJTP országos tanévnyitó Pécsen 
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10.14. Kollégiumi hétvége 10., 11., 13. csoport 

 

"Mi a pálya?" Pályaválasztási kiállítás - Pécs 

  

Tájékoztató az általános iskolák igazgatóinak, osztályfőnökeinek 

a beiskolázásról 

  "falujárás"- beiskolázáshoz 

  Egyéni fejlesztési tervek elkészítése, vezetése 

10.17. 

12. évfolyam: próbanyelvvizsga az iskolában az ECL központ 

szervezésében (decemberi, februári vizsgára jelentkezőknek) 

10.18. Arany-esély 

  Családlátogatások szervezése, lebonyolítása 

  Beilleszkedési mérés (9/AJTP) 

 

"Mi a pálya?" Pályaválasztási kiállítás - Mohács 

NOVEMBER 

  Havi megbeszélés az AJTP csoportvezetőivel 

 "Mi a pálya?" Pályaválasztási kiállítás - Szigetvár 

11.13-16. Kollégiumi napok 

11.14. Fogadóórák valamennyi osztály számára a gimnáziumban 

11.14. Nyílt nap az iskolában az jelenlegi AJTP-s szülőknek 

 Kollégiumi hétvége 9., 10., 11., 12., 13. csoport 

 "Mi a pálya?" Pályaválasztási kiállítás - Siklós 

  2018-as költségvetési év tervezetének elkészítése 

  Bemenetvizsgálat 

  Sportolási szokások, fittségi mérés (9/AJTP) 

  Egyéni fejlesztési tervek vezetése 

  Pályaorientációs mérés (12/a) 

  Családlátogatások szervezése, lebonyolítása 

DECEMBER 

 Havi megbeszélés az AJTP csoportvezetőivel 

 

Kollégiumi hétvége 9., 10., 11., 13.  csoport 

  Mikulás műsor 

12.12. AJTP pályázat beadási határideje 

 

Karácsony-est 

  12/a továbbtanulás-fórumok (isk.) 

  Családlátogatások szervezése, lebonyolítása 

2018 

JANUÁR 

  Havi megbeszélés az AJTP csoportvezetőivel 

  Educatio kiállítás 12/a osztálynak (isk.) 
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01.19-20. Kollégiumi hétvége a 11-es csoportnak-bemutatkozó műsor 

01.19-20. 

AJTP felvételi hétvége, leendő előkészítőseinek bemutatkozása, 

szülők fogadása 

01.22. 

10,12,13 évfolyam: fórum és szülői értekezlet 9,11 évfolyam: 

szülői értekezlet 

01.25.  AJTP pótfelvételi írásban 

01.26. AJTP pótfelvételi szóban 

01.26. Félévzáró osztályozó konferenciák 

 Kollégiumi hétvége a 9., 10., 11. és 13-as csoportoknak 

01.27. Szalagavató a gimnáziumban 9.00 

  Egyéni fejlesztési tervek vezetése, konzultáció az iskolával 

  Családlátogatások szervezése, lebonyolítása 

  Beszámolók a féléves munkáról 

FEBRUÁR 

  Havi megbeszélés az AJTP csoportvezetőivel 

  Félévi tanulmányi eredmények értékelése 

  Éves költségvetési terv elfogadása 

  autóvezetői tanfolyam 11 évfolyamnak 

  

Országos Művészeti Fesztivál meghirdetése, szervezés 

megkezdése 

 

Kollégiumi hétvége 9. csoport  

 Kollégiumi hétvége 9., 10., 11., 13. csoport 

 

Angliai nyelvi tábor és tanulmányút szervezése a 11/a osztály 

részére 

  12. évf. próbanyelvvizsga (isk.) 

  

Ausztriai tanulmányi kirándulás előkészítése a 10. csoport (10/a 

osztály) részére 

  Családlátogatások szervezése, lebonyolítása 

  Egyéni fejlesztési tervek  

MÁRCIUS 

  Havi megbeszélés az AJTP csoportvezetőivel 

03.08. Arany János Emlékülés (isk.)  

03.12. Leőwey nap 

  

11.a tájékoztató szülői értekezlet az angliai tanulmányi 

kirándulásról  

03.15-18. Budapest-Krakkó tanulmányi kirándulás 12.a 

  Egyéni fejlesztési tervek 

  

AJTP- versenyen való részvétel-környezetvédelmi - 

Balassagyarmat 

  Ballagási előkészületek 

  Kollégiumi hétvége 9.,10, 11,12 és  13.csoport részére 

  Családlátogatások szervezése, lebonyolítása 
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03.31. Projektek beadási határideje 

ÁPRILIS 

 

Havi megbeszélés az A.J.T.P. csoportvezetőivel 

04.02-15. 

Angliai nyelvi tábor és tanulmányút a 11.a osztály részére (9-es 

csoport) 

 Szülői értekezlet a 9-13. évf. (fakultatív) 

04.10. Fogadóórák valamennyi osztály számára a gimnáziumban 

 Kollégiumi ballagás lebonyolítása 

04.26-27. Osztályozó konferencia 12/a részére 

 

Egyéni fejlesztési tervek folyamatos vezetése 

 

AJTP- versenyen való részvétel – Mester és tanítványa - 

Kaposvár 

 AJTP Tájfutó Verseny Szolnok 

 

Kollégiumi hétvége 10,11, és 13 csoport részére 

 

Családlátogatások szervezése, lebonyolítása 

MÁJUS 

 

Havi megbeszélés az AJTP csoportvezetőivel 

05.05. Ballagás a gimnáziumban 10.00 

 

Ausztriai tanulmányi kirándulás tábor a 10. évfolyam 10. cs.  

 

Az AJTP tagozaton tanító valamennyi tanár, kollégiumi nevelő, 

valamint az intézmények igazgatóinak megbeszélése, a tanév 

értékelése 

05.14-18. 

AJTP projekthét az iskolában (kollégiumi vezetők és a 

csoportvezetők részvételével) 

05.23-26. AJTP projektnap a tagozaton 

 

Kimenetvizsgálat 

 

Országos Művészeti Fesztivál előkészítése és a 11. csoport 

bemutatkozása, készülés a fesztiválra 

 

Kollégiumi hétvége 9., 11., 13. csoport részére 

 

Egyéni fejlesztési tervek értékelése 

 

Kompetencia-mérés a gimnáziumban 

 

Családlátogatások szervezése, lebonyolítása 

JÚNIUS 

 

Havi megbeszélés az AJTP csoportvezetőknek  

 Kollégiumi hétvége 11.,13. csoport 

06.08. 

Osztályozó konferenciák a 9/AJTP.-11. évf. részére (tanítás 

nincs) 

 

Az augusztusi zánkai táborozás előkészítése, felkészülés a 

következő tanévre 

06.14-17. Országos Művészeti fesztivál lebonyolítása az iskolával közösen. 

 

Az éves munka értékelése 
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7. Tanulásszervezési feladatok 

 

Feladat Határidő Felelős Módszer 

Tanulószobát igénylők névsorának 

összeállítása, tanulószobai 

regisztráció elkészítése, folyamatos 

ellenőrzés 

09. 12-től csoportvezetők írásban 

Az egyéni tanulási rendek 

kialakítása, rögzítése az éves tanulói 

foglalkoztatási tervekben 

09. 15. csoportvezetők  szóban, írásban 

egyéni foglalkozások 

Tanulószobák helyének kijelölése, a 

nevelőtanári felügyeleti feladatok 

elosztása 

09. 15. intézményvezető 

helyettesek 

tanári megbeszélés 

Felkészítés, felzárkóztatás, 

tehetséggondozás tevékenységi 

formáinak kialakítása, a tanulói 

igények felmérése, a programok 

indítása, tevékenységek regisztrálása 

09. 15. intézményvezető 

helyettesek, 

csoportvezetők 

nevelői megbeszélés, 

a lehetőségek 

meghirdetése, 

írásbeli nyilvántartás 

A könyvtárat, ill. annak használatát 

megismertető foglalkozások 

megszervezése csoportonként 

09. 30. könyvtárosok, 

csoportvezetők 

egyeztetés, 

foglalkozás 

A számítógépek, az Internet 

használata a tanulásban, a 

számítógéptermek használati 

rendjének megismertetése 

09. 30. intézményvezető 

helyettesek. 

csoportvezetők, 

szgép kezelő 

bemutatás, 

ismertetés, aláíratás 

A tanulók iskolai teljesítményének 

folyamatos figyelemmel kísérése 

folya-

matos 

csoportvezetők iskolai e-naplók 

figyelemmel kísérése 

Rendszeres kapcsolat tanulók 

iskoláival, osztályfőnökökkel, 

tanárokkal 

folya-

matos 

intézményvezető

csoportvezetők 

látogatás, 

megkeresés, 

konzultáció 

Tanulmányi teljesítmények 

rendszeres értékelése (félévenként 

kollégiumi, havonta csoportszinten) 

értelem-

szerűen 

intézményvezető 

helyettesek, 

csoportvezetők 

írásban 
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8. Dokumentációs és minőségirányítási feladatok 

 

 

Feladat Határidő Módszer Felelős 

A vezetői órarendek meg-

küldése a fenntartónak 

09.30. e-mail intézményvezető 

Tűz-, baleset- és 

katasztrófavédelmi oktatás és 

jegyzőkönyv készítése 

09.07. írásban munkavédelmi 

megbízott cég 

Online tantárgyfelosztás 

elkészítése 

09.11. statisztikai adatok 

kitöltése 

intézményvezető 

Az intézményi és egyéni 

munkatervek véglegesítése, 

elfogadása 

09.14. nevelőtestületi 

értekezlet 

intézményvezető 

Az intézmény munkaterv 

elkészítése, megküldése a 

fenntartónak  

09.15. írásbeli munkaterv, 

e-mail 

intézményvezető 

Tanuló nyilvántartás 

aktualizálása 

09.30. online programok, 

törzskönyv, felvételi 

kérelmek, kilépési 

nyilatkozatok 

intézményvezető, 

kollégiumi titkár 

Az intézmény hivatalos 

statisztikájának elkészítése 

10.01 – 

10.30. 

számítógépes 

program szerint 

intézményvezető 

Számítógép használattal, 

Házirenddel, az intézményi 

dokumentumok 

nyilvánosságával kapcsolatos 

szabályzatok aláíratása a 

használókkal 

09.01-től 

folya-

matos 

írásban intézményvezető 

helyettesek 

Tanügyi dokumentumok 

vezetése (naplók, kimenő füzet, 

stb.) 

folya-

matos 

írásban intézményvezető, 

csoportvezetők 

Szabadságolási terv elkészítése 01.15. írásban intézményvezető, 

kollégiumtitkár  

Szabadságok mértékének és 

igénybevételének nyilvántartása 

folya-

matos 

írásban intézményvezető 

helyettesek, kollégium-

titkár  

Tanév félévi munkájának 

értékelése 

01.22. írásban intézményvezető 

helyettesek, 

csoportvezetők 

Az intézményi működést 

szabályozó alapdokumentumok 

nyilvánosságának biztosítása 

folya-

matos 

nyomtatásban, 

honlapon 

 intézményvezető 

helyettesek 

rendszergazda 
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9. Tanéves intézményi belső ellenőrzési terv 

 

Ellenőrzés tárgya Időpont Szempontok, módszerek Felelős 

Tematikus csoport-

foglalkozások, és 

tehetségműhelyek 

folyamatos foglalkozások látogatása, 

megbeszélése 

intézmény-

vezető és 

helyettesek 

AJTP csoportfoglalkozások folyamatos foglalkozások látogatása, 

megbeszélése 

intézmény-

vezető, AJTP 

rendszer-

gazda 

KÖD rendezvényei KÖD-höz 

kapcsolódva 

program-látogatások, tanulói 

elégedettség mérése 

intézmény-

vezető 

helyettesek 

A közösségi szolgálat 

teljesítése a kollégiumban 

2018. 

január-

március  

Helyszíni megfigyelés, 

tanulói interjúk, 

adminisztráció 

Dr. Dely 

Mátyásné int. 

vez. h. 

Az AJTP hétvégék 

lebonyolítása és elszámolása 

november; 

április 

Hétvégi foglalkozások 

látogatása, elemzése; 

elszámolások áttekintése 

igazgató, 

tagintézmény

-vezető, GH 

kincstárnok 
 

 

 

Záradék 

 

A munkatervet a nevelőtestület 2017. szeptember 14-én elfogadta. 

A munkaterv megküldésre kerül a fenntartónak. 

 

 

A munkaterv mellékletei: 

 Az intézményben elvégzett mérések 

 Ökoiskolai (-kollégiumi) munkaterv 

 Mentálhigienés munkaterv 

 Pályaválasztási munkaterv 

 AJTP feladatterv 

 

 

Pécsett, 2017. szeptember 14 

 

       Dobrás Éva intézményvezető
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Tervezett mérések, értékelések a 2017/18-as tanévben 
 

A mérés tárgya A bevont 

tanulói kör 

és létszám 

 

Gyakoriság A kiértékelés 

módja 

A mérés 

hasznosulása 

1, Neveltségi 

szintmérés 9. 

évfolyamon (bemeneti 

neveltségi szint) 

9. 

évfolyamos 

tanulók 

(95 fő) 

tan évente - 

félévig 

Tanulói 

portfolió, 

Csoportszintű 

értékelés 

Kiinduló nevelési 

állapot meghatározása 

2, Sportolási, életviteli 

szokások tanulói 

körben 

Teljes 

tanulói kör  

(375 fő) 

évente Csoport és 

kollégium 

szintű 

értékelés 

Az életviteli 

kompetenciafejlesztés 

kollégiumi 

feladatainak 

meghatározásához 

3, A 9. évfolyamos 

tanulók kollégiumi 

beilleszkedése 

 

9. 

évfolyamos 

tanulók 

(95 fő) 

évente Csoport és 

kollégium 

szintű 

értékelés 

A Gólyahetek 

eredményének mérése 

4, A 9. évfolyamos 

tanulók tanulási 

attitűdje, tanulási 

szokásai 

9. 

évfolyamos 

tanulók 

(95 fő) 

évente Csoportszintű 

értékelés 

A nevelői 

tanulásszervezési 

feladatok 

meghatározásához, a 

tanuláshoz való 

tanulói viszony 

formálásához 

5, Pályaorientáció, 

pályaismeret 

11. 

évfolyamok 

(84 fő) 

évente Csoport és 

intézményi 

szintű 

értékelés 

A pályaorientációs 

feladatok 

meghatározása, 

összevetve az AJ 

csoporttal 

6, Neveltségi 

szintmérés  

12. 

évfolyamos 

tanulók 

(68 fő) 

évente 

folyamatosan 

Csoportszintű 

értékelés 

A hozzáadott nevelési 

érték 

meghatározásához 

(tematikus 

csoportfoglalkozás 

méréseinek 

alkalmazásával) 

7, A tanulók iskolai 

teljesítményének 

értékelése 

Teljes 

tanulói kör  

(375 fő) 

évente két 

alkalommal 

(félév, 

évvége) 

Egyénenként, 

csoport és 

intézményi 

szinten 

A kollégiumi 

tanulásszervezés 

eredményének és 

feladatainak 

számbavétele. 

8, A tanulók 

kollégiumi 

teljesítményének 

értékelése 

Teljes 

tanulói kör  

(375 fő) 

évente két 

alkalommal 

(félév, 

évvége) 

Egyénenként A szülők tájékoztatása 

a kollégiumi 

teljesítményekről. 
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9, Partneri 

elégedettség mérése: 

- szülők 

- tanulók 

- partner intézmények 

Teljes 

tanulói, 

szülői, 

partneri kör 

évente Csoport és 

intézményi 

szinten 

A partneri igényeknek 

való megfelelés 

mérése, a 

visszajelzések 

értékelése. 

10, Nevelői 

teljesítményértékelés 

(intézményi 

önértékelés) 

Érintett 

nevelők, 

vezetők 

évente Egyénenként, 

vezetői és 

intézményi 

szinten 

A nevelői munka 

értékelése, elismerés, 

motiválás 

Életpályamodell 

megvalósítása 

11. A programok 

tanulói 

elégedettségvizsgálata 

Teljes 

tanulói kör  

(375 fő) 

alkalmanként Csoportszintű 

értékelés 

A saját és adaptált „jó 

gyakorlat” –ok, 

programok 

eredményének mérése 
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ÖKO-program ÜTEMTERV 

 

Időintervallum 

2017. szeptember -2018. május 

 

Feladatok Munkaformák Feldolgozott 

tartalom 

Időterv Ajánlott 

évfolyam 

Költség Felelősök 

intézményi 

munkaterv 

elkészítése - 

ÖKO 

munkaterv 

ezen 

dokumentumok 

nyilvánossá 

tétele a 

honlapon 

  09 15   vezetőség 

Takarítási 

világnap  

ZÖLD HÍREK 

faliújság Kollégium 

körüli takarítás 

 09. hó 11-12. 2000- Nagyné H. O, 

DÖK 

KOLIKERT Élménypedagógia, 

Kertgondozás: Látvány 

fűszerkert előkészítése 

 09. hó 

közepe 

9-10 15000- Nagyné, 

ÖKOTEAM 

szabadon 

választható 

foglalkozások 

meghirdetése 

(ÖKO) 

Fakanál főzőszakkör, 

Természetfilm klub, 

Környezetkultúra 

szakkör, Túrakerékpár 

szakkör 

 09. hó 

vége 

9-12  Foglalkozást 

tartó nevelők 

Állatok 

világnapja   

ZÖLD HÍREK 

faliújság 

 09. hó 

vége 

11-12  Nagyné 

Gólyahetek 

keretében: 

Állatsimogató 

Interaktív óra az 

Akvárium-

Terráriummal 

Felelős 

állattartás, 

veszélyeztetett 

fajok 

09. hó 9-10  DÖK 

városi 

energetikai 

vetélkedő 

internetes adatgyűjtés, 

önálló és csapatmunka 

Megújuló 

energiaforrások, 

biomassza, 

távfűtés 

09-12 

hó 

9-10 Busz-jegy 

5600- 

Mogyorósi 

Tamás, 

Nagyné 

Szobarend 

pontozás 

Környezetünk 

rendbetétele 

 10. hó 

eleje 

9-12 5000-  

A természeti 

katasztrófák 

csökkentésének 

világnapja -  

 ZÖLD HÍREK 

faliújság 

 10. hó 

eleje 

11-12 2000- Nagyné 

 

ÖKOLI 

vetélkedő 

ÖKOLI megyei 

vetélkedő 

meghirdetése, 

lebonyolítása 

interaktív, 

többfordulós 

kollégiumok 

közötti 

vetélkedő 

10-11. 

hó 

9-12 50000 Nagyné, 

Weitner É. 
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Földünkért 

világnap -  

ZÖLD HÍREK 

faliújság 

 10. hó 

II. fele 

11-12  Nagyné 

 

KOLIKERT Élménypedagógia, 

Kertgondozás: Kerti 

munkák 

 10. hó 9-10 eszközök 

5000-

Növények 

5000- 

Nagyné, 

ÖKOTEAM 

MTVSZ 

vetélkedő 

internetes adatgyűjtés, 

önálló és csapatmunka, 

IKT módszerek 

Ökológia, 

társadalom-

ismeret, 

esélyegyenlőség

fenntarthatóság 

10-12. 

hó 

9-12  Nagyné 

Kollégiumok 

közötti ÖKO-

Termtud. 

Vetélkedő 

internetes adatgyűjtés, 

önálló és csapatmunka, 

IKT módszerek 

Megújuló 

energiaforrások 

Ökológia, 

fenntarthatóság 

10-11. 

hó 

9-12 2000- Nagyné  

Weitner Éva, 

Mogyorósi T. 

Kupakgyűjtés Gyűjtőmunka Szelektív 

hulladékgyűjtés 

10. hó 

II. fele 

9-12 2000- Nagyné 

Szobarend 

pontozás 

Környezetünk 

rendbetétele 

 11. hó 

eleje 

9-12 5000-  

Kodály 

Napokon belül: 

előadás Duna-

Dráva NP. 

Interaktív előadás Hazai védett 

értékeink 

11. hó 

II. fele 

9-10 10000- Mogyorósi T. 

ZÖLD HÍREK 

faliújság 

Kreatív munka Aktualitások 11. hó 

II. fele 

11-12   

Szobarend 

pontozás 

Környezetünk 

rendbetétele 

 12. hó 

eleje 

9-12 5000-  

KOLIKERT Élménypedagógia, 

Kertgondozás: 

Téliesítés 

 12. hó 

eleje 

9-10  ÖKOTEAM 

Kupakgyűjtés Gyűjtőmunka Szelektív 

hulladékgyűjtés 

12. hó 9-12 2000- Nagyné 

Szobarend 

pontozás 

Környezetünk 

rendbetétele 

 01 hó 

eleje 

9-12 5000-  

Előadás: 

Ökováros-

Ökorégió Alap. 

Interaktív előadás Reklámok 

hatása 

fogyasztásunkra 

vagy egyéb 

választott téma 

01 hó 9-10 2000- Nagyné 

KOLIKERT Élménypedagógia, 

Kertgondozás: Tervezés 

 01. hó 9-10  ÖKOTEAM 

Szobarend 

pontozás 

Környezetünk 

rendbetétele 

 02. hó 

eleje 

9-12 5000-  

Kupakgyűjtés Gyűjtőmunka Szelektív 

hulladékgyűjtés 

02. hó 9-12 2000- Nagyné 
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Környezet-

védelmi 

vetélkedő 

Csoportmunka, önálló 

munka, kooperatív 

tanulásszervezési 

technikák, IKT 

módszerek 

Környezet-

tudatosság, 

hulladékhasz-

nosítás, védett 

hazai értékeink, 

szimbólumok 

ismerete 

02. hó 9-10 15000- Mogyorósi T. 

Nagyné, 

Mogyorósiné,

segítők 

KOLIKERT Élménypedagógia, 

Kertgondozás: 

Tervezés, csíráztatás 

Retekmag ragasztás 

 02. hó 9-10 2000- ÖKOTEAM 

Szobarend 

pontozás 

Környezetünk 

rendbetétele 

 03. hó 

eleje 

9-12 5000-  

Nemzetközi 

energia-

takarékossági 

világnap 

ZÖLD HÍREK 

faliújság 

 03. hó 11-12  Nagyné 

 

KOLIKERT Élménypedagógia, 

Kertgondozás: 

Csíráztatás, vetés 

 03. hó 9-10  ÖKOTEAM 

Fogyasztó-

védelmi 

világnap 

ZÖLD HÍREK 

faliújság 

 03. hó 11-12  Nagyné 

 

Víz Világnapi 

vetélkedő 

Filmvetítés, vetélkedő, 

könyvtárhasználat 

Környezet-

szennyezés 

03. hó 9-10 5000- Hegedűs 

László 

Szobarend 

pontozás 

Környezetünk 

rendbetétele 

 04. hó 

eleje 

9-12 5000-  

A Föld napja ZÖLD HÍREK 

faliújság 

 04. hó 9-12  Nagyné 

 

Előadás 

Pécsi Zöld Kör 

Vagy külsős 

előadó 

Interaktív előadás Környezeti 

katasztrófák és 

hatásuk, vagy 

más választott 

téma 

04. hó 9-10 2000- Mogyorósi T. 

Nagyné 

KOLIKERT Élménypedagógia, 

Kertgondozás: Kerti 

munkák 

 04. hó 9-10 5000- ÖKOTEAM 

Fenntartható-

sági Témahét 

Online vetélkedő Központi 

témamegadás 

04. hó 

vége 

9-12  Nagyné 

Szobarend 

pontozás 

Környezetünk 

rendbetétele 

 05. hó 

eleje 

9-12 5000-  

Városi 

flashmob 

9 kollégium  

összefogása 

Később 

meghatározott 

05. hó 9-12  DÖK 

KOLIKERT Élménypedagógia, 

Kertgondozás: Kerti 

munkák 

 05. hó 9-10  ÖKOTEAM 

Pintérkert 

látogatása 

kirándulás, 

tájékoztatással, 

fényképezés 

Védett 

értékeink 

05. hó 9-10 2800- Mogyorósi T. 

Nagyné 



24 

 

 

Egy nap a 

kollégiumért 

Szemétszedés, 

virágosítás, kollégium 

szebbé tétele, 

szobaszépségverseny 

Környezetünk 

védelme 

05. hó 9-12  DÖK 

Kupakgyűjtés Gyűjtőmunka Szelektív 

hulladékgyűjtés 

05. hó 9-12 2000- Nagyné 

Környezet-

védelmi 

világnap 

ZÖLD HÍREK 

faliújság 

 06. hó 11-12  Nagyné 
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Mentálhigiénés program 

„Az ember fejlődése olyan, mint a hőre keményedő műanyag. Kezdetben még puha, lágy, 

formálható, később aztán már minden hatásra törik” (Ranschburg Jenő).  

A kollégiumban dolgozó pedagógusok számára meglehetősen nagy kihívást jelent megfelelő 

körülményeket biztosítani, melyben a serdülők elsajátíthatják azon készségeket, melyek 

segítségével megteremthetik azt a mentális rugalmasságot, mely remélhetőleg egész életük 

során segíti őket a „törés” elkerülésében. Célunk megtalálni azt az egyensúlyt, amely 

megfelelő szabadságot ad diákjainknak, ugyanakkor biztosítja számukra a támaszt és 

kapaszkodót nyújtó jó értelemben vett korlátokat. Intézményünk mentálhigiénés programja 

elsősorban abból a premisszából fakad, hogy a mentálhigiénét nem egyfajta módszernek, 

vagy technikának tekinti, hanem szemléletmódnak, melynek elsődleges feladata a prevenció. 

Ennek tükrében alakítjuk munkatervünket, mindennapos tevékenységünket, feltételezve, hogy 

van esélyünk kialakítani egy olyan közeget, ahol nem alakulnak ki mentális betegségek, 

magatartászavarok, devianciák. A kollégium intézménye az iskolánál is nagyobb részt 

vállalhat ebben a feladatban, hiszen nagyobb teret kap azoknak az ismereteknek, 

képességeknek az átadásban, amelyek fejlesztik a testi és lelki egészséget, szerepet játszanak 

az egészséges életmód kialakításában, mindezekkel megalapozva a legfontosabb szociális 

készségeket. 

Fejlesztő tevékenységek 

A kollégiumi nevelés alapprogramjának meghatározó területe az egészségnevelés és a családi 

életre nevelés illetve nagy hangsúlyt helyez a program az önismereti foglalkozásokra is. Erre 

épülve kollégiumunkban évtizedek óta működik konkrét egészségnevelési program, interaktív 

egészségügyi szakelőadások, számos sport-és játékfoglalkozás, sportversenyek, stb.., melyeket 

nagy tapasztalattal rendelkező pedagógusok mellett a diákönkormányzat tagjai szerveznek.  

Mentálhigiénés szempontból kiemelkedő jelentőségű a mozgásos programok sorában a jóga 

lehetősége, hiszen olyan légzés-és relaxációs- módszer, amely bizonyítottan rendkívüli 

hatással van a testre és az idegrendszerre. 

A bűnmegelőzési műhelysorozat során, interaktív előadások- fogdalátogatás- keretében a 

tanulók betekintést nyerhetnek az alkohol-drog-használat, prostitúcó, stb. veszélyeibe, illetve 

olyan információkat kaphatnak szakemberektől, amely segítségükre lehet esetlegesen saját 

helyzetük reális megítélésében. Mentálhigiénés szakkörünk tulajdonképpen szociális és 

gyermekvédelmi munkát takar, mely során szakemberünk munkája során pedagógiai és 

szociális területen megjelenő problémamegelőző és problémakezelő feladatot lát el. A 

hozzáforduló, illetve a hozzá irányított gyermekek mindennapi személyes és társadalmi 

problémáira keres gyakorlati megoldást tanácsadással, konzultációval, információnyújtással 

és szemléletformálással. Folyamatos kapcsolatot tart a jelzőrendszer tagjaival, ifjúsági- 

szociális- egészségügyi- intézményekkel, szervezetekkel. A pszichológiai tanácsadás nem 

csupán a tanulók számára biztosított, pedagógusok is igénybe vehetik, illetve 

esetmegbeszélések során is megvalósulhatnak. Intézményünk számára a pedagógusok 

mentális stabilitása ugyanolyan fontos, mint tanulóink optimális mentálhigiénés 

környezetének kialakítása. Ennek érdekében teret biztosítunk a ventillációnak az 

esetmegbeszélések során. Intézményünk számos pedagógusa végzett mediátor és facilitátor 
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képzést 4-5 item-es továbbképzések során, ezen tapasztalatok nem csupán a tanulók közötti, 

hanem a tanuló – pedagógus, pedagógus-pedagógus közötti konfliktusok megoldását is 

szolgálhatja. Természetesen a módszer alkalmazása szigorúan esetfüggő, illetve csak és 

kizárólag minden fél hozzájárulásával alkalmazható. Több pedagógus vett részt 

drogprevenciós továbbképzésen, illetve önismereti, személyiségfejlesztő továbbképzéseken. 

Várható eredmények 

- az egészséges életszemlélet kialakítása, megerősítése, egészségtudatos magatartásra 

nevelés, a helyes táplálkozási szokások megismertetése 

- prevenció a szenvedélybetegségek területén 

- a sportolási szokások felmérése, a sport megkedveltetése 

- a diákok személyes és szociális kompetenciája (önismeret, társismeret, empátia, 

türelem, szabálykövetés képessége, kommunikációs készség, érzelmi intelligencia, 

önszabályozó, önfejlesztő készség, előítéletek kezelése, önkontroll, kritikus 

gondolkodás fejlesztése, konfliktuskezelés) 

- fejlődik a diákok kognitív kompetenciája (ismeretek rendszerezésének, kritikai 

kezelésének készsége, problémamegoldó készségek, együttműködési készségek) 

- projekt interaktív módszerei, eszköztára fejleszti, erősíti a kollégium közösségeit 

Mérőeszközök 

- Coopersmith-féle önértékelési kérdőív 

- Columbia Depresszió Skálát (CDS).  Az önkitöltő kérdőív a rizikómagatartás széles 

skáláját öleli fel, mint a kémiai szer- és alkohol abúzus, depressziós tünetek, öngyilkos 

magatartás (gondolatok, attitűdök, korábbi kísérlet), a depresszió és a drogfogyasztás 

otthoni, és iskolai magatartási tünetei, maladaptív hozzáállás a hangulati 

betegségekhez, az öngyilkossághoz, és a drogfogyasztáshoz, inadekvát segítség - 

keresési stratégiák.  

- Beilleszkedési kérdőív. A kollégium adott körülményeihez való alkalmazkodást, 

elégedettséget méri a 9-es, vagy az újonnan bekerülő diákok körében. Milyennek 

látják a fizikai tényezőket, az ellátást, illetve milyen mértékben segítik őket 

csoportvezetőik, nevelőtanáraik. Ezzel a kérdőívvel mérjük fel, milyen kötelező, 

illetve kötelezően ajánlott foglalkozásokon vesznek részt. 

- Sportolási szokások kérdőív. Minden évben felmérjük a diákok körében milyen 

sportolási lehetőségek a népszerűek, mennyire veszik igénybe a kollégium adta 

lehetőségeket, a kollégiumi sportfoglalkozásokon kívül sportolnak-e, illetve végeznek-

e valamilyen mozgásformát. Kísérletet teszünk arra, hogy felmérjük, milyen 

mozgásformákkal találkoznának szívesen. 

-   Megfigyelés adekvát szempontsor alapján 

-  Interjú tanulóval, pedagógussal, szülővel 

-  Szorongás kérdőív (STAI, BAI) pedagógusok és tanulók számára 
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Egyéni fejlesztési tervek elkészítéséhez használt tesztbatéria: 

- Junior Személyiség Kérdőív 

- Képességek és Nehézségek Kérdőív 

- Diszfunkciomális Attitűd Skála 

- Tanulási Stílus Kérdőív 

Pszichológiai konzultáción résztvevő tanulók számára egyéb papír-ceruza, projektív-rajz-

tesztek. 

Humán erőforrás 

- teljes tantestület 

- együttműködő civil szervezetek, szakemberek 

- mentálhigiénés szakember 

- pszichológus 
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Programterv 

Időintervallum 

2017. szeptember -2018. június 

Feladatok Munkaformák Feldolgozott 

tartalom 

Kompetencia Időterv Munkaerő 

Gólyanapok Sportprogramok, 

interaktív előadások, 

beszámolók, séták, 

bemutatkozás, 

vetélkedők, 

Ismerkedési est 

A város és a közvetlen 

környezet bemutatása, 

a beilleszkedést segítő 

csapatépítő 

foglalkozások, 

házirend bemutatása 

interaktív előadások 

keretében (dohányzás, 

alkohol, tűz-és 

baleset-védelem) 

Interperszonális- 

Kinesztéziás-

szociális 

kompetenciák 

09. hó 9-es csoportvezetők, 

előadások vezetői, 

testnevelő tanárok, 

diákönkormányzat 

tagjai, vezetői, 

segítő tanárai 

Művelődés Hete   Kognitív, 

interperszonális, 

intraperszonális, 

természettudomány

os, logikai 

készségek 

09. hó Dök 

Sportvetélkedők sportprogramok: 

futball és röplabda 

meccsek 

mozgás egészségre 

gyakorolt pozitív 

hatása 

kinesztéziás 

kompetencia 

 2 szakpedagógus 

Bűnmegelőzési 

műhelysorozat 

Interaktív előadás Prostitúció, 

gyermekkereskedelem 

veszélyei. Van-e kiút 

a prostik világából? 

Külföldi 

munkavállalás 

természet-

tudományos- 

interperszonális- 

kompetencia 

gyakorlati 

ismeretek 

 1 pedagógus 

1 külső szakember 

(rendőr-jogász) 
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veszélyei. 

Egészségnevelés interaktív előadás Vegyszerek a 

hétköznapokban 

természet-

tudományos- 

interperszonális- 

kompetencia 

 1 pedagógus 

1 külső szakember 

Egészségnap    11. hó Dök 

Népfeszkó    11. hó Dök 

Kollégiumi 

sakkverseny 

többfordulós verseny logikus gondolkodás 

kialakítása, 

logikai 

kompetencia 

fejlesztése 

 1 szakpedagógus 

Bűnmegelőzési 

műhelysorozat 

Interaktív előadás Családon belüli 

erőszak, Mi a teendő, 

ha elszenvedője vagy 

észlelője vagy? Mi 

minősül erőszakos 

cselekménynek? 

természet-

tudományos- 

interperszonális- 

kompetencia 

gyakorlati 

ismeretek 

 1 pedagógus 

1 külső szakember 

(rendőr-jogász) 

Mikulás    12. hó Dök 

Karácsony    12. hó Dök 

Egészségnevelés interaktív előadás A XX. sz. járványa- a 

nem fertőző 

betegségekről 

természet-

tudományos- 

interperszonális- 

kompetencia 

 1 pedagógus 

1 külső szakember 

Csocsóverseny többfordulós 

csapatverseny 

csapatépítés, stratégiai 

gondolkodás 

interperszonális- 

logikai - 

kompetencia 

 1 szakpedagógus 

Bűnmegelőzési 

műhelysorozat 

Interaktív előadás Számítógépes 

bűnözés. Mire 

ügyeljünk a közösségi 

oldalak használatakor? 

Internetes vásárlás 

buktatói. Hogyan 

szűrjük ki a csalókat? 

természet-

tudományos- 

interperszonális- 

kompetencia 

gyakorlati 

ismeretek 

 1 pedagógus 

1 külső szakember 

(rendőr-jogász) 
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Egészségnevelés interaktív előadás Amiről beszélni 

nehéz- nőgyógyászati 

és urológiai 

vizsgálatok fiatal 

korban 

természet-

tudományos- 

interperszonális- 

kompetencia 

 1 pedagógus 

1 külső szakember 

Farsang    01. hó Dök 

Szív küldi szívnek    02. hó Dök 

Szerenád    02. hó Dök 

Bűnmegelőzési 

műhelysorozat 

Interaktív előadás 

Gyakorlati 

bemutatóval 

Önvédelem, nem csak 

nőknek 

természet-

tudományos- 

interperszonális- 

kompetencia 

gyakorlati 

ismeretek 

kinesztéziás 

kompetencia 

 1 pedagógus 

1 külső szakember 

Bűnmegelőzési 

műhelysorozat + 

egészségnevelés 

Interaktív előadás Tűvel-vérrel terjedő 

fertőző betegségek, 

Designer 

drogprevenció. A 

dohányzás ártalmai 

Egészséges 

életszemlélet 

kialakítása 

csapatépítés 

természet-

tudományos- 

interperszonális- 

kompetencia 

gyakorlati 

ismeretek 

 2 pedagógus 

2 külső szakember 

(egészségügyi, 

Rendőr-jogász) 

Asztalitenisz 

verseny 

többfordulós 

csapatverseny 

csapatépítés kinesztéziás 

kompetencia 

 2 szakpedagógus 

Egészségnevelés Egészségügyi mérések    4 szakpedagógus 

Billiárdverseny többfordulós verseny csapatépítés logikai 

kompetencia 

  

Egészségnap    03. hó Dök 

Véradás külső intézmény empátia, altruizmus Szociális 03. hó 1 szakpedagógus 
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bevonása kompetencia külső szakemberek 

Házi Röplabda   Kinesztéziás, 

interperszonális 

04. hó Dök 

Házi Labdarúgás   Kinesztéziás, 

interperszonális 

04. hó Dök 

Udvar projekt   Kinesztéziás, 

interperszonális 

05. hó Dök 

Tanár-diák 

röplabda 

  Kinesztéziás, 

interperszonális 

05. hó  

Sportmajális többfordulós verseny egészséges 

életszemlélet 

kialakítása 

természet-

tudományos-, 

interperszonális-, 

kinesztéziás- 

kompetencia 

05. hó 12 szakpedagógus 

Tanár-diák 

labdarúgás 

  Kinesztéziás, 

interperszonális 

05. hó Dök 

Strandröplabda 

verseny 

többfordulós 

csapatverseny 

csapatépítés kinesztéziás 

kompetencia 

 2 szakpedagógus 

Gyermeknap    05. hó Dök 

Bűnmegelőzési 

műhelysorozat 

Interaktív előadás 

Külső program (Kresz 

Park) 

Közlekedésbiztonsági 

napok 

természet-

tudományos-, 

interperszonális-, 

kompetencia 

gyakorlati 

ismeretek 

kinesztéziás 

kompetencia 

 2 pedagógus 

1 külső szakember 

(rendőr) 

DÖK kupa 

(labdarúgás) 

ketrecharc 

többfordulós 

csapatverseny 

csapatépítés kinesztéziás 

kompetencia 

06. hó 2 szakpedagógus 

Kollégiumi 

szabadidős 

floorball, kosárlabda, 

úszás, kocogás, 

mozgás és egészség 

kapcsolata 

kinesztéziás-, 

interperszonális-, 

 2 szakpedagógus 
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sportfoglalkozások 

rekreációs 

programok 

röplabda órák, sakk, 

csoscsó, biliárd, 

társasjáték 

logikai- 

kompetencia 

Pszichológiai 

tanácsadás 

egyéni törődés önismeret, 

személyiségfejlesztés 

intraperszonális 

kompetencia, 

kommunikáció 

 1 pszichológus 

Jóga és relaxáció Astanga jóga 

gyakorlás a fizikai 

egészségért, vezetett 

relaxáció a mentális 

egészségért 

Önismeret, mozgás, 

idegrendszer erősítése 

Kinesztéziás-, 

Intraperszonális-, 

Interperszonális- 

kompetencia, 

 1 szakoktató 

Mentálhigiénés, 

szociális 

tanácsadás 

egyéni törődés szociális hatékonyság, 

önérvényesítés 

intraperszonális-, 

interperszonális-, 

kompetencia, 

kommunikáció 

 1. mentálhigiénés 

szakember 
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PÁLYAORIENTÁCIÓS ÉVES TERV 

2017/2018-as tanév 

Pályaorientáció 

 

Célja 

- Felmérni a végzős, illetve az alsóbb évfolyamos tanulók elképzeléseit a továbbtanulással 

kapcsolatban 

- Minél több lehetőség megismertetése a felsőoktatásban és nem csak a felsőoktatásban 

- Segítségnyújtás munkalehetőségekről az érettségi után 

- Minél átfogóbb képet adni a továbbtanulási lehetőségekről 

- Önismeretet, motivációt, érdeklődést mérő tesztekkel felmérni a kollégisták attitűdjét 

- Külsős és saját pályaorientációs programok szervezése a kollégiumba 

- Nyílt napok látogatására mozgósítás 

- Szakemberek bevonásával a bizonytalan tanulók segítése a pályaválasztásban 

- Egyénre szabott tanácsadások (pszichológus, grafológus, tanácsadó által) 

 

Résztvevői: A 9-12 évfolyam kollégistái, pedagógusok, technikai dolgozók, a diákönkormányzat, 

külső programok szervezői (PTE Karok, Hallgatói Iroda, Munkaügyi Központ, OKJ-s képzések 

tanulói) 

 

A megvalósítás helyszínei: A kollégium helyiségei, a külső programok városi helyszínei 

 

A projekt várható eredményei: 

Évfolyamonkénti várható eredmények:  

- A kezdő évfolyamoknál (0-9. évfolyam) az érdeklődési körkialakulása, az alapvető kompetenciák 

erősödése, gyengeségek fejlődése 

- A 10. évfolyamosoknál a megfelelő fakultációk kiválasztása a következő évre 

- A 11. évfolyamosok érdeklődési területeinek megfelelően továbbtanulási lehetőségek, pályák 

megismerése 

- A végzősökkel a felsőoktatási, OKJ-s, munkavállalási lehetőségeket megismertetni  

 

Felhasznált módszerek: 

Interaktív-és frontális előadások, validált önismereti, -személyiségtesztek, nyílt napok, kooperatív 

foglalkozások, pályaorientációs mérések, kutatások, kihelyezett előadások látogatása, 

szakintézmények látogatása, szakemberek meghívása, kortárs interaktív előadások hallgatóktól, 

szakmában dolgozóktól, kollégáktól.  
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Időpont 9. évfolyam 10. évfolyam 11. évfolyam 12. évfolyam Felelős 

október 

(2. vagy 3. hete) 

Önismereti tesztek, 

pszichológiai 

tanácsadás 

Érdeklődési területet 

felmérő tesztek, 

internetes adatgyűjtés  

Karrier tesztek, 

pályaorientációs 

egyéni tanácsadások 

(PTE Karrieriroda) 

Karrier tesztek, 

pályaorientációs 

egyéni tanácsadások 

(PTE Karrieriroda) 

Mácsár Lajos, 

Czupy Szandra, 

Koncz Karola 

november 

(2. hete) 

Egyéni és csoportos 

beszélgetések 

Önismereti tesztek, 

pszichológiai 

tanácsadás 

Nyitott laborok:  

A Műszaki Egyetem 

interaktív, 

diákközpontú és 

látványos 

előadásokon, illetve 

kísérleteken keresztül 

szervezett nyílt napja 

Nyitott laborok:  

A Műszaki Egyetem 

interaktív, 

diákközpontú és 

látványos 

előadásokon, illetve 

kísérleteken keresztül 

szervezett nyílt napja 

Czupy Szandra 

Koncz Karola, 

Zomi Lóránt 

december 

(1. vagy 2. hete) 

Tanulási stílust mérő 

kérdőívek, tesztek 

Karriertesztek 

kitöltése, értékelése 

(PTE Karrieriroda) 

A Pécsi Iparkamara 

szakmai bemutatói, 

ismerkedés a 

vendéglátással, 

turisztikával, 

autószereléssel és 

egyéb szakmákkal.  

A Pécsi Iparkamara 

szakmai bemutatói, 

ismerkedés a 

vendéglátással, 

turisztikával, 

autószereléssel és 

egyéb szakmákkal. 

Czupy Szandra 

január 

(3. vagy 4. hete) 

Személyiségtesztek és 

ezek kiértékelése (PTE 

Karrieriroda) 

Személyiségtesztek, 

melyek kitérnek arra is, 

hogy mely típusú 

munkakörök, állások 

illeszkednek leginkább 

az adott diák 

személyiségéhez (PTE 

Karrieriroda) 

Pályaorientációs 

mérések a 

kollégiumon belül, 

ezek kiértékelése, 

visszacsatolás, 

megbeszélés 

Pályaorientációs 

mérések a 

kollégiumon belül, 

ezek kiértékelése, 

visszacsatolás, 

megbeszélés 

Czupy Szandra, 

Marcsó Zoltán 
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február 

(3. hete) 

Karriertesztek kitöltése 

(PTE Karrieriroda) 

Grafológiai tanácsadás 

– egyéni (PTE 

Karrieriroda) 

A PTE karai által 

kínált szakterület-

specifikus orientációs 

programok (PTE 

Karrieriroda) 

A PTE karai által 

kínált szakterület-

specifikus orientációs 

programok (PTE 

Karrieriroda) 

Mácsár Lajos, 

Czupy Szandra 

március 

(1. vagy 3. hete) 

Grafológiai 

tanácsadás- egyéni 

(PTE karrieriroda) 

A kollégium OKJ-s 

hallgatóinak interaktív 

előadásai, 

szakmájukról, a 

tantárgyakról, 

elhelyezkedési 

lehetőségekről 

A kollégium OKJ-s 

hallgatóinak interaktív 

előadásai, 

szakmájukról, a 

tantárgyakról, 

elhelyezkedési 

lehetőségekről 

Mit tegyek, ha esetleg 

nem vesznek fel oda, 

ahova jelentkeztem? 

Milyen lehetőségeim 

lesznek? Diákmunka? 

Munka? Külföld? 

Egyéb képzések?  

Mácsár Lajos, 

Czupy Szandra 

április 

(1. vagy 2. hete) 

PTE TTK HÖK 

előadások, az egyetemi 

élet testközelből 

PTE TTK HÖK 

előadások, az egyetemi 

élet testközelből 

Pályaorientációs 

önismereti workshop:  

 Interaktív, játékos 

gyakorlatokon és 

önreflexiós 

kérdéseken, 

beszélgetésen alapuló, 

felkészített 

egyetemisták által 

tartott foglalkozás, 

amelyben a fiatalok 

modellezett 

helyzeteket 

próbálhatnak ki (PTE 

Karrieriroda) 

Külföldi 

munkavállalás, 

testközelből. 

Személyes 

tapasztalatokon 

alapuló előadás 

Czupy Szandra 

Gyenes-Börcsök 

Zsófia 

május 

(2. vagy 3. hete) 

Hallgatói beszámolók 

a PTE karokról, 

diákmunka, külföldi 

ösztöndíjak, sport, 

kultúra, szórakozás stb.  

Hallgatói beszámolók a 

PTE karokról, 

diákmunka, külföldi 

ösztöndíjak, sport, 

kultúra, szórakozás stb. 

Hallgatói beszámolók 

a PTE karokról, 

diákmunka, külföldi 

ösztöndíjak, sport, 

kultúra, szórakozás stb 

             ----------------- Czupy Szandra 
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AJTP feladatterv 

KIEMELT 

FELADAT 

MEGNEVEZÉSE 

TEVÉKENYSÉG 
2017. 2018. 

ESZKÖZÖK FELELŐS 
EREDMÉNYESSÉGI 

KRITÉRIUM 

KÖLTSÉGKERET 

SORA A 

KÖLTSÉGVETÉSBEN IX. X. XI. XII. I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. 

Mérés-értékelés 

(bemeneti, kimeneti 

mérés) 

A programba belépő 

és kilépő tanulók 

mérése (-felvétel 

- feldolgozás, 

- értékelés) * 

  x  x    x    
Mérés és 

értékelés díja 

Mérés 

elkészítése: 

Debreceni 

Egyetem 

(Kerekes 

Noémi), mérés 

hasznosítása: 

csoportvezetők 

A tanulók 100%-a 

vegyen részt a 

mérésben 

2.7 

Szilencium- 

bemeneti mérés 
 x       x    

Mérés és 

értékelés díja 

Programfelelős, 

programgazda 

A tanulók 100%-a 

vegyen részt a 

mérésben 

2.7 

Beilleszkedési mérés  x           

Irodaszer (papír, 

nyomatató 

patron, 

fénymásolás) 

Mérést végző 

pedagógus 

9/AJTP évfolyam 

tanulói vegyenek részt 

a mérésben 

2.3 

2.9 

Pályaorientációs 

mérés 
  x          

Irodaszer (papír, 

nyomatató 

patron, 

fénymásolás) 

Mérést végző 

pedagógus 

12. évfolyam tanulói 

vegyenek részt a 

mérésben 

2.3 

2.9 

Sportolási szokások, 

fittségi mérések 
  x      x    

Irodaszer (papír, 

nyomatató 

patron, 

fénymásolás) 

Mérést végző 

pedagógus 

A tanulók (9/AJTP) 

legalább 80%-a vegyen 

részt a mérésben 

2.3 

2.9 

Támogatási rendszer 

működtetése, 

felülvizsgálata 

x x x x x x x x x x   

Irodaszer (papír, 

nyomatató 

patron, 

fénymásolás), 

postaköltség, 

étkezési térítési 

díj átvállalása, 

ruhavásárlás 

költsége, egyéni 

szükségletek 

Intézményvezető, 

programgazda, 

csoportvezetők 

A tanulók legalább 

80%-a részesüljön 

szociális támogatásban 

2.3 

2.9 

2.12 

3.1 

3.11 
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kielégítése, helyi 

buszbérlet 

Egyéni fejlesztési 

terv 

Egyéni fejlesztési 

terv rendszerének 

működtetése 

összhangban az 

iskolával 

 x   x    x    

Irodaszer (papír, 

nyomatató 

patron, 

fénymásolás), 

telefon költség 

Programgazda, 

programfelelős 

csoportvezetők, 

osztályfőnökök 

Egész tanévben 

működjön az egyéni 

fejlesztési terv 

rendszere 

2.3 

2.9 

2.12 

Esetmegbeszélések x x x x x x x x x x  x 

Gyermek- és 

ifjúságvédelmi 

felelős, csoport-

vezetők. 

Iskola–

pszichológus 

A kollégiumban 

használt 

dokumentumok, 

szoftver, 

számítógép, 

telefonköltség 

Csoportvezetők, 

osztályfőnökök 

Képességeinek 

megfelelő 

eredményeket érjen el 

a tanuló 

2.12 

Pályaorientáció, 

munkavállalási 

célok  

Pályaorientációs 

foglalkozások, 

önismereti tesztek  

x x x  x x x x x    Papír, írószer 
Foglalkozást 

vezető pedagógus 

A tanulók 

érdeklődésüknek és 

képességeiknek 

megfelelő felsőfokú 

intézménybe nyerjenek 

felvételt 

2.3 

Pályaorientációs 

témahét szervezése 
 x    x       

Irodaszer (papír, 

karton, nyomtató 

patron), 

fénymásolás 

Munkaterv 

szerint 

Az AJTP 10., 11., 12. 

évfolyam tanulói 

aktívan részt vesznek 

rajta 

2.3 

2.9 

Pályaorientációs 

foglalkozás a 

Baranya Megyei 

Kormány-hivatal 

Munkaügyi Központ 

Foglalkozási 

Információs 

Tanácsadója (FIT) 

szakemberei 

közreműködésével 

  x   x       FIT szakemberei FIT szakemberei 

Tanulók legalább 90%-

a vegyen részt a 

foglalkozásokon 
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Partnerkapcsolatok 

(gimnázium, 

általános iskolák, 

családok, AJTP 

intézmények) 

Gimnáziummal való 

kapcsolattartás:  

napi kapcsolat, eset 

megbeszélések, 

szülői értekezletek, 

osztályozó 

konferenciák 

x x x x x x x x x x   

Telefon költség, 

e-napló, 

csoportnapló 

Programgazda, 

programfelelős, 

csoportvezetők, 

osztályfőnökök  

Folyamatos legyen a 

kapcsolattartás az 

iskolával. A 

csoportvezetők minden 

szülői értekezleten és 

osztályozó 

konferencián vegyenek 

részt 

2.12 

Szülőkkel való 

kapcsolattartás: 

telefonon, 

személyesen 

x x x x x x x x x x  x 
Telefon költség, 

csoportnapló 
Csoportvezetők 

Szülőkkel való 

folyamatos 

kapcsolattartás 

2.12 

Szülői értekezlet, 

fogadó óra, iskolával 

közös tantestületi 

értekezlet 

x  x  x   x     
Telefon költség, 

csoportnapló 

Programgazda, 

csoportvezetők  

Szülőkkel, 

szaktanárokkal, 

osztályfőnökkel való 

folyamatos 

kapcsolattartás 

2.12 

Családlátogatás 

ütemtervének 

elkészítése 

x            

Ütemterv, 

megfigyelési 

szempontrendszer 

Programgazda, 

csoportvezető 

Októberre az ütemterv 

elkészül 
2.3 

Családlátogatás 

lebonyolítása 
 x x x   x x x    

Útiköltség, 

telefon költség, 

Programgazda, 

csoportvezető, 

osztályfőnök, 

isk.ifjúságvéd.fel. 

A tanulók (legalább 

90%) családi 

hátterének 

megismerése 

2.5 

2.12 

Beiskolázás 

(általános iskolák 

igazgatóinak, 7.és 

8.osztály 

osztályfőnökeinek, 

pályaválasztásért 

felelős tanárok 

meghívása, 

tájékoztatása)  

x            
Reprezentáció, 

telefon költség 

Intézmény-

vezetők, 

programgazda, 

programfelelős 

Baranya megye összes 

általános iskolájából 

igazgatók, 7. 8. 

osztályos 

osztályfőnökök és a 

pályaválasztásért 

felelős tanárok 

tájékoztatása  

2.10 

2.12 

Tájékoztató a megye 

érintett általános 

iskoláiban az AJTP - 

ról, a kollégiumról. 

„falujárás”  

x x x          
Útiköltség, 

telefon költség, 

Csoportvezetők, 

osztályfőnökök, 

programgazda, 

programfelelős 

Felvételre jelentkezők 

számának növelése  

2.5 

2.12 

Arany-esély program  x           Reprezentáció, Intézményvezető, Minél több tanuló 2.8 
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az iskolában és a 

kollégiumban 

telefon költség programgazda, 

csoportvezető 

jelentkezzen az AJTP 

programba 

2.12 

Nyílt nap a 

gimnáziumban, 

tájékoztató a 

kollégiumról  

  x          Telefon költség 

Intézményvezető, 

programgazda, 

csoportvezető 

Minél több tanuló 

jelentkezzen az AJTP 

programba 

2.12 

Felvételi tájékoztató, 

leendő 

kilencedikesek és 

szüleik fogadása 

    x        

Reprezentáció, 

telefon költség, 

étkezés, szállás 

költsége 

Intézményvezető, 

programgazda, 

csoportvezető 

Minél több tanuló 

tegyen sikeres felvételi 

vizsgát 

2.8 

2.10 

2.12 

Tehetségtábor (Pécs)          x   
Étkezés, szállás 

költsége 

Intézményvezető, 

programgazda, 

csoportvezető 

Minél több tanuló 

jelentkezzen az AJTP 

programba 

2.8 

2.10. 

2.12 

„Mi a Pálya” 8. 

osztályosoknak 

meghirdetett 

pályaválasztási 

kiállításon való 

részvétel. 

 Az intézmény és az 

AJTP bemutatása 

(Pécs, Mohács, 

Siklós, Szigetvár) 

 x x          

Útiköltség, 

irodaszer (papír, 

karton, 

nyomatató 

patron) 

fénymásolás, 

telefon  

programgazda, 

csoportvezetők 

Intézményi 

dokumentáció elkészül.  

A kollégiumot és az 

AJTP-t választó 

tanulók száma nő. 

2.3 

2.5 

2.12 

Kapcsolattartás az 

OFI-val, a Nemzeti 

Tehetség 

Programirodával 

x x x x x x x x x x  x 
Számítógép. 

Telefon költség 

Intézményvezető, 

programgazda 

Jó kapcsolat 

fenntartása 
2.12 

AJTP 

Intézményeinek 

Egyesülete (AJTPIE) 

tagság, AJTP 

társintézményeivel 

tapasztalatcsere, 

konferenciák 

x  x    x     x 

Útiköltség, 

szállás, étkezés, 

telefon, 

reprezentáció. 

Tagdíj, részvételi 

díj 

Intézményvezető, 

programgazda 

Meglévő kapcsolatok 

ápolása, újak építése 

2.5 

2.8 

2.12 

2.14 

Tehetségpontokkal 

kapcsolatépítés és 

tapasztalatcsere 

x x x   x x x x    
Útiköltség, 

Telefon költség 

Intézményvezető, 

programgazda 

Kapcsolatok kiépítése, 

ápolása 

2.5 

2.12 

Pécs-Baranyai  x     x  x    Útiköltség, Igazgató Az együttműködés 2.5 
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Tehetségsegítő 

Tanács (PBTT) 

ülésein részvétel 

Telefon költség erősítése. 

Tehetségponti 

működés 

hatékonyságának 

növelése. 

2.12 

Arany János 

Tehetségsegítő 

Tanács (AJTT) 

ülésein való részvétel 

x      x      
Útiköltség, 

telefonköltség 
Intézményvezető 

Az AJTP 

ismertségének 

növelése, 

eredményességének 

kimutatása. 

2.5 

2.12 

Arany János 

Kollégiumi 

Munkaközösség 

értekezletének 

szervezése 

lebonyolítása 

  x    x      útiköltség 
Intézményvezető, 

programgazda 

AJTP kollégiumok 

közötti szakmai 

együttműködés 

erősítése 

2.5 

2.6 

2.8 

Kiscsoportos (10 

fő) foglalkozások, 

szocializációs és 

kompetencia alapú 

fejlesztések. 

Kötelező 

foglalkozások: 

Önismereti, 

személyiségfejlesztés 

foglalkozások 

(9/AJTP-12. 

évfolyam) tervezése, 

lebonyolítása 

x x x x x x x x x x   

Irodaszer (papír, 

nyomatató 

patron, 

fénymásolás) 

Szakkönyvek, 

óradíjak, 

bérköltség 

Foglakozást 

vezető pedagógus 

Tematika szerinti célok 

elérése 

1.3 

2.2 

2.3 

2.9 

Kötelező foglalkozás 

(9/AJTP évf.): 

Életmód-életvitel 

Tematika elkészítése, 

foglalkozások 

lebonyolítása 

x x x x x x x x x x   

Irodaszer (papír, 

nyomatató 

patron, 

fénymásolás) 

Szakkönyvek, 

óradíjak, 

bérköltség 

Foglakozást 

vezető pedagógus 

Tematika szerinti célok 

elérése 

1.3 

2.2 

2.3 

2.9 

Kötelező foglalkozás 

(9/AJTP évf., 9. 

évfolyam): 

Tanulásmódszertan 

(Egyéni fejlesztés) 

Tematika elkészítése, 

foglalkozások 

lebonyolítása 

x x x x x x x x x x   

Számítógépek, 

szoftverek, 

óradíj, irodaszer 

(papír, nyomatató 

patron, 

fénymásolás) 

Szakkönyvek, 

bérköltség 

Foglakozást 

vezető pedagógus 

Tematika szerinti célok 

elérése 

1.3 

2.1 

2.2 

2.3 

2.9 
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Kötelező foglalkozás 

(9/AJTP évf.): 

ECDL vizsgára való 

felkészítés: tematika 

elkészítése, 

foglalkozások 

lebonyolítása 

x x x x x x x x x x   

Számítógépek, 

szoftverek, 

óradíj, bérköltség 

Foglakozást 

vezető pedagógus 

Tanulók sikeres ECDL 

vizsgát tegyenek 

1.3 

2.4 

2.1 

 

Kötelező 

foglalkozás: 

(9/AJTP) évf.: 

Néptánc oktatás 

x x x x x x x x x x   

Foglakozást 

vezetők óradíja 

(külsős 

szakemberek) 

ruhakölcsönzés, 

szállítás költsége 

az Országos 

Művészeti 

Fesztiválra, 

bérköltség 

Foglakozást 

vezető oktató, 

pedagógus 

Kitűzött céloknak való 

megfelelés 
2.6 

Tehetséggondozó, 

felzárkóztató 

foglalkozások: 

idegen nyelvi 

felkészítés, 

idegen nyelvi 

tehetséggondozás, 

alkotókör, szakkörök 

(kerámia, 

körny.kult.) 

úszásoktatás, 

színjátszás-dráma 

(tematika elkészítése, 

foglalkozások 

lebonyolítása) 

Zeneiskolai oktatás 

x x x x x x x x x x   

Foglakozást 

vezetők óradíja 

(külsős szak-

emberek), anyag- 

és eszköz-

költség, hangszer 

vásárlás, 

óradíjak, uszoda 

bérlet vásárlás, 

bérköltség 

Országos 

Diákszínjátszó 

Fesztivál 

alkalmával 

szállás, étkezés, 

szállítás költségei 

Foglakozást 

vezető oktató, 

pedagógus 

Kitűzött céloknak való 

megfelelés 

2.4 

2.6 

2.8 

2.9 

3.10 

AIESEC keretein 

belül megvalósuló 

önkéntes munka-

program 

megismertetése a 

tanulókkal 

 x x x x x x x x x   

Szállás 

biztosítása, 

kollégiumi 

hétvégéken 

részvételhez 

kapcsolódó 

Programfelelős, 

programgazda 

A tanulók részvétele a 

programban 

2.12 

3.8 

3.10 
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költségek  

Tanulási 

képességek 

fejlesztése (egyéni 

foglalkozás, egyéni 

fejlesztés) 

Tantárgyi 

tehetséggondozás és 

felzárkóztatás, 

érettségi előkészítő 

foglalkozások, 

korrepetálások 

x x x x x x x x x x   

Foglalkozási 

napló, szakmai 

anyagok, 

foglalkozást 

vezetők óradíja, 

bérköltség 

Foglakozást 

vezető 

pedagógusok 

Tanulók 

képességeiknek 

megfelelő teljesítmény 

elérése 

1.3 

2.1 

2.2 

Az önálló és 

eredményes tanulási 

eljárások, technikák 

megtanítása, egyéni 

foglalkozások  

x x x x x x x x x x   

Irodaszer, 

szakkönyv, 

bérköltség 

Csoportvezetők, 

szaktanárok  

Évfolyamismétlők 

száma ne haladja meg 

a 10%-t 

1.3 

2.2 

2.3 

PROGRAM-

HÉTVÉGÉK 

A kollégiumi 

programhétvégék 

tematikájának 

elkészítése 

x            

Számítógép, 

papír, irodaszer, 

telefon 

Csoportvezetők, 

programgazda  

Gimnáziumi 

ütemtervhez igazodva 

készüljön el 

2.3 

2.12 

Kollégiumi 

programhétvégék, 

tehetséggondozó 

foglakozások, 

projektkészítés 

megszervezése és 

megvalósítása 

9/AJTP évfolyam 

x x x x x x x x  x   

Szállás, étkezés, 

útiköltség, 

belépők, 

fényképezőgép, 

videó kamera, 

telefon, ügyeleti 

díj, idegenvezetői 

díj, 

színházjegyek, 

mozijegyek 

vásárlása, 

korcsolyabérlés, 

képkeret, 

képelőhívás 

költsége, 

tehetséggondozó 

foglalkozást 

tartók óradíja, 

Csoportvezető, 

programgazda 

Programhétvégéről 

fényképes beszámoló 

készül. 

A tanulók 90%-a 

elégedett a 

programokkal 

1.3 

2.5 

2.9 

2.12 

3.8 

3.10 
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külsős 

szakemberek 

óradíja, 

postaköltség, 

bérköltség 

Tanulmányi 

kirándulás 

Magyarországon 

9/AJTP évfolyam 

        x    

Szállás, étkezés, 

útiköltség, 

belépők, 

fényképezőgép, 

videó kamera, 

telefon, ügyeleti 

díj, idegenvezetői 

díj, képkeret, 

képelőhívás 

költsége 

Postaköltség, 

bérköltség 

Csoportvezető, 

programgazda 

Tanulmányi 

kirándulásról 

fényképes beszámoló 

készül. 

A tanulók 90%-a 

elégedett a 

programokkal. 

1.3 

2.5 

2.9 

2.12 

3.8 

3.10 

Kollégiumi 

programhétvégék, 

tehetséggondozó 

foglakozások, 

projektkészítés 

megszervezése és 

megvalósítása  

9. évfolyam 

x x x x x x x x  x   

Szállás, étkezés, 

útiköltség, 

belépők, 

fényképezőgép, 

videó kamera, 

telefon, ügyeleti 

díj, idegenvezetői 

díj, 

színházjegyek, 

mozijegyek 

vásárlása, 

korcsolyabérlés, 

képkeret, kép-

előhívás költsége, 

tehetséggondozó 

foglalkozást 

tartók óradíja 

postaköltség, 

bérköltség 

Csoportvezető, 

programgazda 

Programhétvégéről 

fényképes beszámoló 

készül. 

A tanulók 90%-a 

elégedett a 

programokkal 

1.3 

2.5 

2.9 

2.12 

3.8 

3.10 

 

Tanulmányi 

kirándulás 

Magyarországon, 

        x    

Szállás, étkezés, 

útiköltség, 

belépők, 

Csoportvezető, 

programgazda 

Tanulmányi 

kirándulásról 

fényképes beszámoló 

1.3 

3.8 
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határon túli 

kitekintéssel 

9. évfolyam 

utasbiztosítás, 

fényképezőgép, 

videó kamera, 

telefon, ügyeleti 

díj, idegenvezetői 

díj, képkeret, 

képelőhívás 

költsége, 

postaköltség, 

bérköltség 

készül 

A tanulók 90%-a 

elégedett a 

programokkal  

Kollégiumi 

programhétvégék, 

tehetséggondozó 

foglakozások, 

projektkészítés 

megszervezése és 

megvalósítása  

10. évfolyam 

x x x x  x x   x   

Szállás, étkezés, 

útiköltség, 

belépők, 

fényképezőgép, 

videó kamera, 

telefon, ügyeleti 

díj, idegenvezetői 

díj, 

színházjegyek, 

mozijegyek 

vásárlása, 

korcsolyabérlés, 

képkeret, 

képelőhívás, 

tehetséggondozó 

foglalkozást 

tartók óradíja, 

postaköltség, 

bérköltség 

Csoportvezető, 

programgazda 

Programhétvégéről 

fényképes beszámoló 

készül 

A tanulók 90%-a 

elégedett a 

programokkal 

1.3 

2.5 

2.9 

2.12 

3.8 

3.10 

Ausztriai 

tanulmányút 

10.évfolyam 

        x    

Szállás, étkezés, 

útiköltség, 

belépők, 

utasbiztosítás, 

fényképezőgép, 

videó kamera, 

telefon, idegen-

vezetői díj, 

ügyeleti díj, 

képkeret, kép-

Csoportvezető, 

programgazda 

Tanulmányútról 

fényképes beszámoló 

készül 

A tanulók 90%-a 

elégedett a 

programokkal 

1.3 

2.5 

2.9 

2.12 

3.7 

3.8 
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előhívás, posta-

költség, 

bérköltség 

Kollégiumi 

programhétvégék, 

tehetséggondozó 

foglakozások, 

projektkészítés 

megszervezése és 

megvalósítása  

11. évfolyam 

x x x x x  x  x    

Szállás, étkezés, 

útiköltség, 

belépők, 

fényképezőgép, 

videó kamera, 

telefon, ügyeleti 

díj, idegenvezetői 

díj, 

színházjegyek, 

mozijegyek 

vásárlása, 

korcsolyabérlés, 

képkeret, 

képelőhívás, 

tehetséggondozó 

foglalkozást 

tartók óradíja, 

postaköltség, 

bérköltség 

Csoportvezető, 

programgazda 

Programhétvégéről 

elkészül egy fényképes 

beszámoló. 

A tanulók 90%-a 

elégedett a 

programokkal 

1.3 

2.5 

2.9 

2.12 

3.8 

3.10 

 

Angliai nyelvi 

tanulmányút  

11. évfolyam 

       x     

Szállás, étkezés, 

útiköltség, 

belépők, 

utasbiztosítás, 

fényképezőgép, 

videó kamera, 

telefon, ügyeleti 

díj, képkeret, 

képelőhívás 

költsége, 

postaköltség, 

bérköltség 

Programfelelős, 

programgazda, 

csoportvezető 

Tanulmányútról 

fényképes beszámoló 

készül 

A tanulók 90%-a 

elégedett a 

programokkal 

1.3 

2.5 

2.9 

2.12 

3.7 

3.8 

Kollégiumi 

programhétvégék, 

tehetséggondozó 

foglakozások 

megszervezése és 

x  x x   x      

Szállás, étkezés, 

útiköltség, 

belépők, 

fényképezőgép, 

videó kamera, 

Csoportvezető, 

programgazda 

Programhétvégéről 

fényképes beszámoló 

készül 

A tanulók 90%-a 

elégedett a 

1.3 

2.5 

2.9 

2.12 

3.8 
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megvalósítása 

12. évfolyam 

telefon, ügyeleti 

díj, idegenvezetői 

díj 

Színházjegyek, 

mozijegyek 

vásárlása, 

korcsolyabérlés, 

képkeret, 

képelőhívás, 

tehetséggondozó 

foglalkozást 

tartók óradíja, 

postaköltség, 

bérköltség 

programokkal 3.10 

Végzős kirándulás 

12 . évfolyam  
       x     

Szállás, étkezés, 

útiköltség, 

belépők, 

fényképezőgép, 

videó kamera, 

telefon, utas-

biztosítás, 

ügyeleti díj, 

idegenvezetői díj, 

képkeret, kép-

előhívás, 

postaköltség, 

bérköltség 

Csoportvezető, 

programgazda 

Kirándulásról 

fényképes beszámoló 

készül 

A tanulók 90%-a 

elégedett a 

programokkal  

1.3 

2.5 

2.12 

3.8 

Táborok, 

versenyek, 

találkozók, 

tanfolyamok, 

vizsgák 

Zánka  gólyatábor 

9/AJTP. évfolyam 
           x 

Szállás, étkezés, 

útiköltség, 

belépők, 

fényképezőgép, 

videó kamera, 

telefon, ügyeleti 

díj, bérköltség 

Programfelelős, 

programgazda, 

csoportvezető, 

osztályfőnök 

A felvett tanulók 

100%-a részt vesz. 

1.3 

2.5 

2.12 

3.7 

Környezetvédelmi 

vetélkedő 

Balassagyarmat 
      x      

Részvételi díj, 

útiköltség, 

ügyeleti díj, 

telefon, 

bérköltség 

Felkészítő 

tanárok 

Minél több tanuló 

vegyen részt 

1.3 

2.5 

2.8 

2.12 

3.2 
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Mester és tanítványa 

Kaposvár 
       x     

Részvételi díj, 

útiköltség, 

ügyeleti díj, 

telefon, 

bérköltség 

Felkészítő 

tanárok 

Minél több tanuló 

vegyen részt 

1.3 

2.5 

2.8 

2.12 

3.2 

Média, újságírás, 

DUE 
        x    

Részvételi díj, 

útiköltség, 

ügyeleti díj, 

telefon, 

bérköltség 

Felkészítő 

tanárok 

Minél több tanuló 

vegyen részt 

1.3 

2.5 

2.8 

2.12 

3.2 

Egyéb meghirdetett 

verseny 
            

Részvételi díj, 

útiköltség, 

ügyeleti díj, 

telefon, 

bérköltség 

Felkészítő 

tanárok 

Minél több tanuló 

vegyen részt 

1.3 

2.5 

2.8 

2.12 

3.2 

Helytörténeti 

vetélkedő 
       x     

Útiköltség, 

telefon 

Felkészítő 

tanárok 

Minél több tanuló 

vegyen részt 

2.5 

2.12 

 

Zöld energia 

Vetélkedő 
   x         

Útiköltség, 

telefon 

Felkészítő 

tanárok 

Minél több tanuló 

vegyen részt 

2.5 

2.12 

Házibajnokságok, 

megyei- regionális 

versenyek 

x x x x x x x x x x   

Részvételi díj, 

útiköltség, 

ügyeleti díj, 

telefon költség, 

bérköltség 

Felkészítő 

tanárok 

Minél több tanuló 

vegyen részt 

1.3 

2.12 

3.2 

3.9 

ECDL vizsga x x x x x x x x x x   
Tanfolyam és 

vizsgadíj 
Felkészítő tanár 

12. évfolyamon a 

tanulók 

rendelkezzenek 

minden modullal 

3.5 

Jogosítvány x x x x x x x x x x   

Tanfolyam és 

vizsgadíj, orvosi 

alkalmassági 

vizsgálat díja 

Programfelelős 

 11. évfolyamon a 

tanulók 80 %-a 

szerezzen jogosítványt, 

10. évfolyamon a 

tanfolyam megkezdése  

3.3 

Nyelvvizsgák     x x x x x x   Vizsgadíj Felkészítő tanár 
Tanulók legalább 50%-

a nyelvvizsgázzon 
3.4 

Szabadidős 

elfoglaltságok 

Ballagás, 

rendezvények, 

vetélkedők, 

x x x x x x x x x x   

Irodaszer, könyv, 

jutalom, tabló 

készítés költsége 

Szervező tanárok 

A tanulók 90%-a 

vegyen részt a 

rendezvényeken 

2.2 

2.3 

2.9 
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versenyek az 

elkészült éves 

ütemterv alapján  

 
AJTP Országos 

Művészeti Fesztivál 
         x   

Irodaszer (papír, 

karton, 

nyomatató 

patron, 

fénymásolás) 

színjátszó kör 

bemutatójához 

kellékek, 

szállítás, Arany 

János Plakett, 

(+gravírozás) 

dekoráció, 

reprezentációs 

költségek, 

bérköltség 

Igazgatók, 

programfelelős, 

programgazda,  

A tanulók 90%-a 

vegyen részt a 

rendezvényen 

1.3 

2.3 

2.9 

 

Kollégiumok közötti 

sportbajnokságok, 

programok 

x x x x x x x x x    

Sporteszközök, 

útiköltség, 

étkezés, 

bérköltség 

Testnevelés 

szakos tanárok 

Tanulók minél 

nagyobb számban 

vegyenek részt a 

programokon 

1.3 

2.4 

2.9 

 Színházlátogatás  x x  x  x x x    

35 db 

színházbérlet, 

bérköltség 

Programgazda 

Minden tanuló vegyen 

részt legalább egy 

előadáson 

1.3 

3.10 

 

Sporttevékenységek 

(kondi, úszás, futás, 

labdajátékok, 

kerékpár, aerobic…) 

x x x x x x x x x x   

Úszó bérletek, 

terembérlet, 

Sporteszközök, 

bérköltség 

Testnevelés 

szakos és 

szervező tanárok 

Tanulók 70%-a 

rendszeresen 

sportoljon 

1.3 

2.4 

3.10 

Tanári képzések, 

Innováció 

Önismeret 

továbbképzés  
      x x     

Részvételi díj, 

útiköltség, 

telefonköltség (2 

fő pedagógus) 

Programgazda 

Minden csoportvezető 

rendelkezzen 

tanúsítvánnyal 

2.5 

2.6 

2.12 

Tanári 

továbbképzések, 

tréningek a 

továbbképzési terv 

alapján, ill. a tanév 

során meghirdetett 

x x x x x x x x x x   

Útiköltség, 

részvételi díj, 

telefonköltség 

Intézményvezető 

Minél több pedagógus 

vegyen részt a 

továbbképzéseken 

2.5 

2.6 

2.12 



49 

 

lehetőségek szerint 

AJTP konferenciák 

(szakmai, igazgatói 

értekezletek, vezetői 

tanulmányút ) 

x x x x x x x x x x   

Útiköltség, 

részvételi díj, 

telefonköltség 

Intézményvezető,  

programgazda 

Szakmai programokon 

való részvétel, szakmai 

tapasztalatcsere  

2.5 

2.8 

2.12 
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