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1. A 2022/2023. tanév éves munkatervének készítését meghatározó 

jogszabályok és dokumentumok: 

• a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.), 

• a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban: Kjt.) 

• a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a 

továbbiakban: Gyvt.), 

• a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi 

XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. 

(VIII. 30.) Korm. rendelet, 

• a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII. 28.) Korm. 

rendelet, 

• a pedagógus-továbbképzésről, a pedagógus szakvizsgáról, valamint a továbbképzésben 

résztvevők juttatásairól és kedvezményeiről szóló 277/1997. (XII. 22.) Korm. rendelet, 

• a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a 

köznevelési intézmények névhasználatáról, 

• a 23/2021. (VI. 1.) ITM rendelet a 2022. évi munkaszüneti napok körüli munkarendről, 

• a 22/2022. (VII. 29.) BM rendelet a 2022/2023. tanév rendjéről, 

• az intézmény alapdokumentumai (Szervezeti és Működési Szabályzat, Pedagógiai Program, 

Házirend),  

• a Szép Ernő Kollégium nevelő-oktató munkájának intézményvezetői értékelő beszámolói, 

különösen a 2021/2022. tanév. 

 

2. A tanév rendje a 22/2022. (VII. 29.) BM rendelet alapján: 

A tanév, a tanítási év 

✓ első tanítási napja 2022. szeptember 1. (csütörtök), 

✓ a kollégiumba költözés napja 2022. augusztus 31. (szerda), 

✓ utolsó tanítási napja 2023. június 15. (csütörtök), 

✓ a kollégiumból való általános kiköltözés napja 2023. június 15. (csütörtök), 

✓ a nyári gyakorlatos kollégisták 2023. június 16-tól kezdődően július közepéig (négy hét) 

teljesítik a kötelező gyakorlatot, kiköltözésük egyéni ütemezés alapján történik, 
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✓ A tanítási napok száma száznyolcvanhárom nap. 

✓ A nappali oktatás munkarendje szerint működő szakgimnáziumokban százhetvenkilenc, a 

gimnáziumokban és a szakiskolákban száznyolcvan nap a tanítási napok száma. 

✓ Az iskola utolsó, befejező évfolyamán vagy befejező szakképzési évfolyamán az utolsó 

tanítási nap 2023. május 4. 

✓ A tanítási év első féléve 2023. január 20-ig tart. Az iskolák 2023. január 27-ig értesítik a 

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

✓ 2022. október 20-ig a kollégiumnak nyilvánosságra kell hoznia a honlapján a felvételi 

tájékoztatóját. 

✓ A 2023/2024. tanévre a kollégiumba való beiratkozás időpontja: 2023. június 21-23. A 

beiratkozás időpontja igazodik az érintett három hajdúszoboszlói középiskola beiratkozási 

napjainak időpontjához. 

✓ A tájékoztatás rendje: honlap (www.szepekoli.hu) és Facebook 

(www.facebook.com/szepernokoli). 

Az első félév és a tanítási év utolsó napját követő tizenöt napon belül az iskoláknak (a 

kollégiumoknak) nevelőtestületi értekezleten el kell végezniük a pedagógiai munka elemzését, 

értékelését, hatékonyságának vizsgálatát. A nevelőtestületi értekezletről készített 

jegyzőkönyvet tájékoztatás céljából meg kell küldeni a fenntartónak. 

 

A kollégiumban az iskolai tanítás nélküli munkanapokkal összhangban az adott iskolával 

tanulói jogviszonyban álló tanulók vonatkozásában kollégiumi foglalkozás nélküli munkanap 

tartható. 

A kollégiumi foglalkozás nélküli munkanapok száma egy nevelési évben vagy egy tanítási 

évben az öt napot nem haladhatja meg. 

A kollégiumi foglalkozás nélküli munkanapon – a szülő igénye esetén – a kollégium ellátja a 

kiskorú tanuló felügyeletét. 

  

http://www.szepekoli.hu/
http://www.facebook.com/szepernokoli
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Tanítási szünet a tanítási évben  

A 2022/2023. tanév szünetei 

 Őszi szünet: 

 2022. november 02. - november 04.  

Az őszi szünet előtti utolsó tanítási nap 2022. 

október 28. (péntek), a szünet utáni első 

tanítási nap 

2022. november 07. (hétfő). 

Téli szünet: 

2022. december 22. - 2023. január 02.  

A téli szünet előtti utolsó tanítási nap 2022. 

december 21. (szerda), a szünet utáni első 

tanítási nap 2023. január 03. (kedd). 

Tavaszi szünet: 

2023. április 06. – 2023. április 11. 

A tavaszi szünet előtti utolsó tanítási nap 

2023. április 05. (szerda), a szünet utáni első 

tanítási nap 2023. április 12. (szerda). 

Áthelyezett munkanapok a 2022/2023. tanévben 

2022. október 31. helyett 

 

2022. október 15. szombat – pénteki 

munkarend szerint 

 

Szülői értekezletek 

✓ Első félév: az újonnan beköltöző kollégisták szüleinek intézményvezetői tájékoztató, 

amelynek időpontja: 2022. augusztus 31. (szerda) 16.00 óra. 

✓ Második félév: a szülői értekezlet időpontja igazodik az érintett három hajdúszoboszlói 

középiskola második félévi szülői értekezleteinek időpontjához. 

 

✓ Intézményvezetői fogadóóra: kedd 11.00 – 12.00 óra és szerda 17.00-18.00 óra. 

✓ Intézményvezető-helyettesi fogadóóra: hétfő 10.00-11.00 óra és csütörtök 17.00-18.00. 

✓ Kollégiumi nevelőtanári fogadóórák:  

Iványó Katalin: szerda 19.00 – 20.00 óra, 

Kölcsei Tibor: csütörtök 19.00 – 20.00 óra, 

Rab László Sándor: szerda 19.00 – 20.00 óra, 

Szabó Ibolya: csütörtök 19.00 – 20.00 óra, 

Szilágyi Jolán: hétfő 19.00 – 20.00 óra 

Szilágyi Tiborné: kedd 19.00-20.00 óra. 
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Előre tervezett nevelőtestületi értekezletek 

✓ Félévi értékelő nevelőtestületi értekezlet: 2023. február 2. (csütörtök). 

✓ Tanév végi értékelő nevelőtestületi értekezlet: 2023. június 30. (péntek). 

✓ Közös nevelőtestületi értekezlet a BSZC Közgazdasági Technikumának nevelőtestületével: 

2022. december első hete egyeztetés szerint. 

✓ Közös nevelőtestületi értekezlet a BSZC Bocskai István Szakképző Iskolájának 

nevelőtestületével: 2023. március harmadik hete egyeztetés szerint. 

✓ Közös munkaértekezlet a szakképző iskolások gyakorló helyeinek képviselőivel 2023. 

május első hetében. 

✓ Közös nevelőtestületi értekezlet a Hőgyes Endre Gimnázium nevelőtestületének 

kollégistákkal érintett tagjaival igény és szükség szerint a tanév során. 

A kollégiumi nyílt nap(ok): 

Igazodnak az érintett három hajdúszoboszlói középiskola nyílt napjainak időpontjaihoz 

az alábbiak szerint: 

Hőgyes Endre Gimnázium: 2022. … (nincs információ) 

Berettyóújfalui SZC Bocskai István Szakképző Iskola: 2022. október. 5. és 19. 

Berettyóújfalui SZC Közgazdasági Technikum: 2022. október 12. 

A szervezéssel kapcsolatos feladatokért felelős: Csicsek Attila intézményvezető-helyettes, a 

feladatellátásban részt vesz az intézmény valamennyi pedagógusa. 

  



7 
 

Nemzeti ünnepek, nemzeti emléknapok 

Nemzeti ünnep, nemzeti 

emléknap 

kollégiumi 

ünnep/megemlékezés 

időpontja 

Felelős 

október 6. (Az aradi 

vértanúk napja) 
2022. október 6. (csütörtök) 

dr. Daróczy Ágnes 

intézményvezető, Szilágyi 

Tiborné, csoportvezető 

nevelőtanárok 

október 23. (Nemzeti 

ünnep) 
2022. október 20. (csütörtök) 

Csicsek Attila 

intézményvezető-helyettes, 

Szilágyi Jolán, 

csoportvezető nevelőtanárok 

 

február 25. (A kommunista 

diktatúrák áldozatainak 

emléknapja) 

2023. február 23. (csütörtök) 

Csicsek Attila 

intézményvezető-helyettes, 

Szilágyi Tiborné faliújságra 

dekoráció kihelyezése, 

csoportvezető nevelőtanárok 

március 15. (Nemzeti 

ünnep) 
2023. március 13. (hétfő) 

dr. Daróczy Ágnes 

intézményvezető, Szabó 

Ibolya, Rab László Sándor, 

csoportvezető nevelőtanárok 

április 16. (Holokauszt 

áldozatainak emléknapja) 
2023. április 13. (csütörtök) 

dr. Daróczy Ágnes 

intézményvezető, Szilágyi 

Tiborné, 

csoportvezető nevelőtanárok 

június 4. (Nemzeti 

Összetartozás Napja) 
2023. június 1. (csütörtök). 

dr. Daróczy Ágnes 

intézményvezető, Kölcsei 

Tibor, csoportvezető 

nevelőtanárok 
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Hajdúszoboszló és a Szép Ernő Kollégium hagyományai ápolása érdekében 

meghonosított megemlékezések 

Megemlékezés tárgya 
Városi, kollégiumi ünnep 

időpontja 
Felelős 

szeptember 02. (a hajdúk 

letelepedésének 416. 

évfordulója) 

2022. szeptember 02. 

(péntek) 

dr. Daróczy Ágnes 

intézményvezető 

október 02. (a névadó, Szép 

Ernő halálának évfordulója) 
2022. október 03. (hétfő) 

dr. Daróczy Ágnes 

intézményvezető, Iványó 

Katalin, Szilágyi Tiborné, 

csoportvezető nevelőtanárok 

A kollégiumi élethez kapcsolódó ünnepek, hagyományos rendezvények 

A Szép Ernő Kollégium hagyományai nagyon erősek. A 2022/2023. tanévben ünnepeljük 

intézményünk fennállásának 45. évfordulóját. Ebből az alkalomból tovább szeretnénk 

fejleszteni és megújítani hagyományos rendezvényeinket. Közösségformáló hagyományaink 

kiemelkedő programjai az alábbiak: 

Kollégiumi élethez 

kapcsolódó ünnep 
Időpontja Felelős 

Gólyatábor 
2022. augusztus 22-23. 

(hétfő-kedd) 

dr. Daróczy Ágnes 

intézményvezető, beosztás 

szerint a pedagógusok, DT 

Magyar Diáksport Napja 
2022. szeptember 28. 

(szerda) 

Csicsek Attila 

intézményvezető-helyettes, 

Rab László Sándor, 

csoportvezető nevelőtanárok 

Zenei Világnap 2022. október 01. (szombat) 

Csicsek Attila 

intézményvezető-helyettes, 

Szilágyi Tiborné 

Bántalmazás elleni 

világnap 
2022. október 4. (kedd) 

dr. Daróczy Ágnes 

intézményvezető, 

nevelőtanárok 
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Adventi hangverseny 2022. december 1. hete 

dr. Daróczy Ágnes 

intézményvezető, Iványó 

Katalin 

Jön a Mikulás! 2022. december 6. (kedd) 

Csicsek Attila 

intézményvezető-helyettes, 

DT, csoportvezető 

nevelőtanárok 

„Szeretet-akció” 2022. december 2. hete 

dr. Daróczy Ágnes 

intézményvezető, DT, 

nevelőtanárok,  

Kirándulás Debrecenbe – 

Adventi kivilágítás és 

vásár megtekintése 

2022. december 12-14. 

(hétfő-szerda) 

Csicsek Attila 

intézményvezető-helyettes, 

Szilágyi Tiborné, Rab 

László Sándor 

Karácsonyi gondolatok – 

római katolikus 

templomlátogatás, műsor, 

közös ünnepi vacsora 

(„garden party”) 

2022. december 19. (hétfő) 

Csicsek Attila 

intézményvezető-helyettes, 

nevelőtanárok 

A magyar kultúra napja 

alkalmából rendezett 

kollégiumi VIII. „Ki Mit 

Tud?” tehetségkutató 

vetélkedő 

2023. január 23. (hétfő)  

dr. Daróczy Ágnes 

intézményvezető, Szabó 

Ibolya, Kölcsei Tibor, 

csoportvezető nevelőtanárok 

Házi sportbajnokságok 2023. február - március 

Csicsek Attila 

intézményvezető-helyettes, 

Rab László Sándor  

Vidám farsang  2023. február 16. (csütörtök) 

Csicsek Attila 

intézményvezető-helyettes, 

Kölcsei Tibor, DT, 

csoportvezető nevelőtanárok 

„Pénz7” pénzügyi és 

vállalkozói témahét  

2023. március 6-10. (hétfő-

péntek) 

Csicsek Attila 

intézményvezető-helyettes, 

nevelőtanárok 

Digitális Témahét 
2023. március 27-31. (hétfő-

péntek) 

Csicsek Attila 

intézményvezető-helyettes, 

nevelőtanárok 
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Méltóság mezeje futás 

(Nárciszfutás) 
2023. április 1. hete 

dr. Daróczy Ágnes 

intézményvezető, Rab 

László Sándor, 

nevelőtanárok 

„Egy csepp vér” IX. közös 

véradó nap a BSZC 

Közgazdasági 

Technikummal 

2023. április 19. (szerda) 

dr. Daróczy Ágnes 

intézményvezető, Sallainé 

Csiki Henrietta ápoló 

DÖK-nap 2023. április 17. (hétfő) 

Csicsek Attila 

intézményvezető-helyettes, 

Kölcsei Tibor, DT 

Fenntarthatósági Témahét 
2023. április 24-28. (hétfő-

péntek) 

dr. Daróczy Ágnes 

intézményvezető, Szabó 

Ibolya, nevelőtanárok 

Kollégiumi ballagás 2023. május 03. (szerda) 

dr. Daróczy Ágnes 

intézményvezető, Szilágyi 

Jolán, nevelőtanárok 

 

A programfelelős kollégiumi nevelőtanár a szervezéssel, lebonyolítással kapcsolatosan 

legalább két héttel a rendezvény időpontja előtt - programháló, költségvetési igények, tárgyi 

és személyi feltételek, igények, stb. - egyeztet a felelős vezetővel. 

A 2022/2023. tanévben a legfontosabb pedagógiai feladatunk még mindig a Covid-járvány 

következményeinek enyhítése, a kollégiumi közösség, a valahova tartozás érzésének újjá 

építése, diákjaink biztonságérzetének megteremtése. Célunk, hogy a külső tényezők (az 

ukrán-orosz háború, az energiaválság, az élelmiszerárak emelkedése…) ellenére közösségi 

programjaink, rendezvényeink értékteremtők és megtartók legyenek. 

 

3. A nevelő-oktató munka személyi és tárgyi feltételei: 
 

3.1. A személyi feltételek (humán erőforrás) 

3.1.1. A dolgozói feltételrendszer 

▪ A Szép Ernő Kollégium engedélyezett óratömege a 2022/2023. tanévben: 206 óra/hét. 
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Az engedélyezett álláshelyek a következőképpen alakulnak: 

- pedagógusok létszáma 9 fő,  

- nevelő oktató munkát segítők álláshely száma 2,18 fő (1 fő kollégiumi titkár, 1 fő 

kollégiumi ápoló, heti 4 órában (0,18 álláshely) 1 fő rendszergazda 

- technikai dolgozó: 1 fő karbantartó és 2 fő portás. 

 

 

 

Megbízási szerződéssel dolgozók: 

- 1 fő angol korrepetáló tanár (Lázár Szilvia) heti 2 órában, 

- 1 fő táncpedagógus (Horváth Csaba) heti 2 órában, 

- 1 fő pszichológus (Bertliné Palczert Melinda) heti 2 órában, 

- 1 fő éjszakai ügyeletes pedagógus (Ulveczki Csaba Lajos) minden hétfőn és minden 

negyedik vasárnap. 

 

▪ Aszalós-Kiss Angelika matematika szakos pedagógus 2020. május 21-én szült. Tartós távolléte 

idejére Szilágyi Tiborné látja el feladatait a közösségünkben. Szilágyi Tiborné több 

reszortfeladatot lát el: ifjúságvédelmi felelős, iskolai közösségi szolgálat koordinátor, 

kapcsolattartás a szakképzős diákok gyakorlati helyeivel. A pedagógus javítja szakos 

ellátottságunkat, mivel közgazdasági egyetemen végzett pedagógusként, német nyelvből 

szakmai középfokú nyelvvizsgával rendelkezik. Így felzárkóztató/tehetséggondozó munkájára 

már az elmúlt tanévben is számíthattam, és az új tanévben is számítok. Különösen sokat segít a 

Bocskais vendéglátós kollégistáink szakmai tárgyai esetében. 

 

▪ A 2022/2023. tanévben, intézményünkben ténylegesen 8 fő pedagógus az aktív dolgozó: 

1 fő intézményvezető, 

1 fő intézményvezető-helyettes, 

1 fő nevelőtanár, 

5 fő csoportvezető nevelőtanár. 

 

▪ Állandó rendszergazdai felügyeletet és pszichológus szakembert igényel a napi kollégiumi 

munkánk. A fenntartónak, a Berettyóújfalui Tankerületi Központnak köszönhetően a 

rendszergazda megbízási szerződéssel történő foglalkoztatása immár hatodik tanéve 

támogatott. Kollégiumunkban a rendszergazda Biri Sándor, heti 4 órában. Ebben a tanévben 
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is számítok a rendszergazda infokommunikációs szaktudására, belső továbbképzést tervezek a 

nevelőtanárok részére az Office365 használatára. Fel kell készülnünk esetlegesen újabb 

intézményi bezárásra, hosszabb-rövidebb időre. Célszerű újabb digitális technikákat kipróbálni 

a még sikeresebb pedagógiai munka érdekében. Ennek szellemében tekintettük át az intézmény 

digitális munkarendjére vonatkozó szabályozást, amelynek időszerűsített formája a Munkaterv 

4. sz. melléklete. 

 

▪ A fenntartónak, a Berettyóújfalui Tankerületi Központnak köszönhetően ebben a tanévben is 

lehetőséget kaptunk iskolapszichológusi feladatok ellátására heti két órában. Ettől a tanévtől 

Szántó Anikó pszichológust – akinek elkötelezett szakmai munkáját, felkészültségét ezúttal is 

köszönöm – Bertliné Palczert Melinda pszichológus váltja.  

 Pedagógiai munkánkhoz nagyon nagy segítség a szakember szaktudása. Számítok az idei 

tanévben is a pszichológus segítségre. Különösen szorongásoldás, stresszkezelés, motiváció, és 

asszertivitás területén. Bízom benne, hogy az évekkel ezelőtt megfogalmazott szándékot a 

tehetségponttá válásra, az idei tanévben a pszichológus szakmai segítségével el tudjuk indítani. 

Ez is arra mutat, hogy nagy szükségünk van a pszichológus munkájára. 

 

▪ A 2022/2023. tanévben is lehetőséget kaptunk a fenntartótól heti két órában megbízási 

jogviszonyban angol nyelvi felzárkóztató/korrepetálás/csoportos nyelvvizsgára készítő 

foglalkozásokra. Korábban Nagy Zsuzsánna Julianna, a Hőgyes Endre Gimnázium angol 

nyelv tanára segítette munkánkat. Kérésére új munkatársat kerestünk. Lázár Szilvia nagyon 

fiatal, lelkes, dinamikus pedagógus, aki – reményeim szerint - személyiségével is bevonzza 

majd a tanulni vágyó diákokat. A tantestületben nincs angol szakos tanár, így különösen nagy 

jelentősége van a kolléganő szakmai munkájának. Meg kell jegyeznem, az éjszakai ügyeletbe 

besegítő Ulveczki Csaba Lajos rendelkezik angol nyelvből középfokú nyelvvizsgával, és 

felajánlotta alkalmi segítségét a diákok számára, aminek örültem. 

 

▪ Az előző tanévben már több kollégiumi rendezvényen bemutatkozott moderntánc szakkörünk, 

amelyet Horváth Csaba táncpedagógus vezet szabadidős foglalkozásként heti 2 órában. A 

fiatal pedagógus modern tánc- és mozgásművészettel ismerteti meg az érdeklődőket. Nagyon 

kellemes színfoltja kollégiumi életünknek, lelkes tanár-diák egyaránt. Köszönöm a fenntartó 

támogatását, a lehetőséget. 
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▪ A Szép Ernő Kollégium valamennyi közalkalmazottjának munkaköri leírása folyamatban van. 

2022. szeptember 15-ig az aktualizálás minden esetben megtörténik 

 

 

 

 

 

 

▪ A vezetők ügyeleti rendje a következőképpen alakul: 

 

Vezetők intézményben való benntartózkodása 

Vezető Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek 

dr. Daróczy 

Ágnes 

intézményvezető 

10.00-19.00 8.00-16.00 10.00-19.00 8.00-16.00 9.00-15.00 

Csicsek Attila 

intézményvezető-

helyettes 

8.00-16.00 14.00-22.00 6.00-14.00,  10.00-19.00 8.00-15.00 

 

▪ A pedagógusok továbbképzése jogszabály szerint kötelező. Az intézményvezető a 

nevelőtestület továbbképzési feladatainak ellátására a következő időszakra elkészítette a 

továbbképzési tervet, amelyet a nevelőtestület megismert, a fenntartó jóváhagyott. A 

2022/2023. tanévre elsősorban 30-60 órás képzési igényeket jeleztünk, amelyek a POK adott 

felületén bejelentkezve térítésmentesek. A tantestületből jelenleg 2 fő pedagógusnak van 

továbbképzési kötelezettsége életkorából adódóan (Csicsek Attila, Szilágyi Tiborné). 

A 2022/2023. tanévben továbbra is szívesen veszünk részt olyan online 30 órás pedagógus 

továbbképzésekben, amelyekkel új módszereket, eszközöket ismerhetünk meg vagy éppen a 

digitális kompetenciánkat tudjuk fejleszteni. 

Szilágyi Tiborné kolléganő az elmúlt tanévben megkezdte közoktatásvezetői és pedagógus 

szakvizsga szakirányú továbbképzését saját költségen, szabadideje terhére. A négy féléves 

tanulmányok első félévét sikeresen zárta. 

 

▪ A kislétszámú nevelőtestület három tagja betöltötte a 60 évet, további 3 fő az 55 évet. Ezzel 

együtt szükségét érezzük a megújulásnak, az új kihívásokhoz, a kollégiumba érkező 
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generációkhoz való alkalmazkodásnak. Ezért a 2022/2023. tanévben is törekszik valamennyi 

pedagógus továbbképzések, szakmai napok, jó gyakorlatok megismerésére és alkalmazására. 

 

▪ Ebben a tanévben is szívesen csatlakozunk a Berettyóújfalui Tankerületi Központ által 

meghirdetett Szakmai Nap programjaihoz. Az eddigi szakmai programok nagyon hasznosak, 

színesek voltak. 

 

▪ A 2022/2023. tanévben az intézmény négy pedagógusa (Szabó Ibolya, Rab László Sándor, 

Szilágyi Jolán és Szilágyi Tiborné tanfelügyeleti látogatására kerül sor (2022. október-

november). 2023-ban pedig intézményi és intézményvezetői szakmai-pedagógiai ellenőrzésre 

kerül sor az Oktatási Hivatal előre jelzése szerint.  

 

▪ A tanévben minősítésre nem jelentkezett pedagógus. 

 

▪  Pedagógiai munkánk során nagy hangsúlyt kell helyeznünk a belső-külső kommunikáció 

tovább erősítésére, fejlesztésére egyéni, kiscsoportos, csoportos megbeszélések, 

esetmegbeszélések, tréningek, értekezletek formájában. 

 

▪ A 2020/2021. tanév nagy részét középiskolai kollégiumként digitális munkarendben végeztük. 

Már 2020. tavaszán aránylag könnyen és gyorsan tudtunk reagálni az új kihívásra. A 

nevelőtanárok különböző módszereket és eszközöket próbáltak ki a kollégistákkal való 

kommunikációban. Amennyiben sor kerülne újabb digitális időszakra, már tapasztalatokkal 

felvértezve tudnánk a kollégiumi feladatokat, foglalkozásokat megvalósítani. És célom, hogy 

további módszereket, eszközöket ismerjünk meg és alkalmazzunk egy esetleges újabb digitális 

munkarend során. A digitális munkarendre vonatkozó eljárást és annak jelenlegi 

felülvizsgálatát Csicsek Attila intézményvezető-helyettes készítette (4. sz. melléklet). 

 

▪ A 2022/2023. tanévre vonatkozó órarend elkészült. Az intézményvezető egyeztette a tanárokkal 

elképzeléseiket, ezt követően Csicsek Attila intézményvezető-helyettes elkészítette azt (a 

Munkaterv 6. sz. melléklete). 

 

▪ A KRÉTA-rendszer feltöltése, működtetése, adatok esetleges pótlása, javítása Csicsek Attila 

intézményvezető-helyettes (KRÉTA) és Nagy Marianna kollégiumi titkár (KIR, KRÉTA: 

adatok felvitele) feladata. Folyamatosan töltik fel a szükséges adatokat. 
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▪ A korábbi tanévekhez hasonlóan jelenleg is segítjük a társintézmények szaktanári feladat 

ellátását. Kölcsei Tibor óraadói feladatokat lát el a Gönczy Pál Református Sport és Két Tanítási 

Nyelvű Általános Iskolában. Heti 8 órában vizuális kultúrát tanít ebben a tanévben is. 

 

▪ A tavalyi tanévhez képest lényeges változás nem lesz a pedagógusok munkaidő beosztásában. 

A 2019/2020. tanévtől kezdődően bevált, hogy az egyik éjszakás pedagógus 9:00 óráig délelőtti 

ügyeletet látott el, majd délután 15:00-19.00 vagy 20.00 óra között, elsősorban az iskolai 

felkészítő foglalkozásra (szilencium) áll vissza a munkába. Továbbá minden nap legalább 1 fő 

pedagógus 21.00 óráig besegít az éjszakai ügyeletesek munkájába. Ez az idei tanévben is így 

lesz. Változás annyi, hogy az arányos munka terhek miatt a hétközi éjszakai ügyeletes párok 

forognak előre egy nappal. Továbbá Ulveczki Csaba Lajos megbízásával csökken a nyomás a 

többieken. 

 

▪  A Szép Ernő Kollégiumban a 2022/2023. tanévben 8 fő pedagógus 4 ügyeleti párt alkot az 

alábbiak szerint:  

Hétfő:  Szilágyi Jolán - Ulveczki Csaba Lajos, 

Kedd:  Szilágyi Tiborné - Csicsek Attila,  

Szerda: Iványó Katalin - Rab László Sándor, 

Csütörtök: Szabó Ibolya – Kölcsei Tibor 

Péntek: forgó rendszerben, külön beosztás szerint (7. sz. melléklet) 

Vasárnap: forgó rendszerben, külön beosztás szerint (8. sz. melléklet). 

 

• A fenntartónak, a Berettyóújfalui Tankerületi Központnak köszönhetően a működés személyi 

feltételei 2017. január 1-jétől jelentősen átalakultak. A portai szolgálat keretében jelenleg is 

reggel 6.00 órától este 22.00 óráig biztosított a személyek, az épület és a vagyon védelme. Ez 

nagyon fontos az intézmény arculatának meghatározásában.  

 

• A 2022/2023. tanévben a Diákönkormányzat működését megújítjuk. Az őszi közgyűlésen 

a munkatervet, a tavaszin a tisztújítást fogadják el a diákok. Kölcsei Tibor DÖK-segítő 

pedagógus feladata nem könnyű: motiválni, önállóan gondolkodóvá formálni a fiatalokat, 

rábírni őket kezdeményezni és megszervezni egy-egy közösségi programot… igazi pedagógiai 

kihívás. 
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▪ 2017. július elsejétől munkavállalóként látja el 3 fő a takarítási feladatokat. Munkájukat 

lelkiismeretesen végzik. A 2022/2023. tanévet tiszta, rendezett környezetben kezdhették meg 

diákjaink. A napi karbantartási feladatokat 1 fő közalkalmazotti jogviszonyban álló karbantartó 

munkatárs látja el, munkáját a TÖMB 2002. Kft egy munkatársa segíti állandóan heti egy 

alkalommal. Jól működő, összeszokott munkacsapatban végzik a karbantartási feladatokat. 

Bízom benne, ez így marad ebben a tanévben is. 

 

▪ Az intézményi kapcsolatrendszer egyik legfontosabb sarokpontja a szülőkkel való 

kapcsolattartás. Kiemelt jelentőségű a jó munkakapcsolat a fenntartóval (az intézményvezető 

havi igazgatói értekezleteken vesz részt, lehetőség van személyes megbeszélésekre, valamint 

mindig örülünk, ha a fenntartó képviselője megtiszteli valamelyik kollégiumi 

rendezvényünket). Külön öröm volt számomra, hogy az elmúlt tanévben Majosi Pálma igazgató 

asszony személyes jelenlétével tisztelte meg három kollégiumi rendezvényünket. Bízom benne, 

az idei tanévben is találkozunk majd személyesen programjainkon. 

Szakmai kapcsolataink jók a társintézményekkel, a tankerület többi intézményével, a település 

közintézményeivel, például a Kovács Máté Művelődési Központtal, a Bocskai István 

Múzeummal, a helyi Vöröskereszt szervezettel, stb. 

Igyekszünk a karbantartásért és takarításért felelős cég, a TÖMB 2002. Kft. munkatársaival is 

jó kapcsolatot ápolni. 

 

3.1.2. A tanulókkal kapcsolatos információk, feladatok: 

▪ A 2022. szeptember 08-ai állapot szerint 109 fő kollégista költözött be a 2022/2023. tanévre 

a Szép Ernő Kollégiumba. A tanévben 5 kollégiumi tanulócsoport működik az alábbiak szerint: 

Kollégiumi 

tanulócsoport 

neve 

Kollégiumi 

tanulócsoport 

összetétele 

Létszám 
Tanulócsoport vezető 

nevelőtanár 

1/B fiú 21 Rab László Sándor 

2/A fiú 24 Kölcsei Tibor 

2/B lány 22 Iványó Katalin 

3/A koedukált 22 Szabó Ibolya 

3/B lány 20 Szilágyi Jolán 
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▪ A tanulói létszám megfelel a jogszabályoknak, a tanulócsoport átlag létszámunk 21,8 fő. 

▪ A kollégiumi beiskolázás sikeressége a helyi középiskolák beiskolázási sikereitől függ. A 

2022/2023. tanévben újra és újra gondoljuk a kollégiumi beiskolázást. Terveink szerint már 

októberben felkeressük azokat az általános iskolákat, ahonnan szeretnénk Hajdúszoboszlóra 

vonzani diákokat. Vannak, de még nem kidolgozott terveink a Hőgyes Endre Gimnáziummal 

közös beiskolázásra vonatkozóan. 

A 2022/2023. tanévben is szorosan kell együttműködnünk a Berettyóújfalui Tankerületi 

Központ általános iskoláival annak érdekében, hogy a tovább tanuló diákok lehetőleg a 

Tankerületi Központ területén működő középiskolákat és kollégiumokat válasszák, köztük a 

Szép Ernő Kollégiumot, továbbtanulási célpontként. 

Közös, erőteljes stratégia kidolgozása szükséges a közeli nagyváros erőteljes elszívó hatásának 

csökkentésére. 

 

▪ A Diákönkormányzat az éves munkatervében leírtak szerint évente két alkalommal (október és 

március) közgyűlést tart. 

A 2022/2023. tanévben a Diákönkormányzat munkáját segítő pedagógus: Kölcsei Tibor 

kollégiumi nevelőtanár, aki munkájáért órakedvezményben részesül heti 1 órában. 

 

▪ Meg kell vizsgálnunk a lemorzsolódással veszélyeztetett tanulók teljesítménye javításának 

lehetőségeit, szükség szerint – az érintett iskolákkal egyeztetve - intézkedéseket kell hoznunk. 

Bízom benne, hogy tudunk új eszközökkel, módszerekkel segíteni a kudarcmentes előre 

haladásban diákjainknak. 

▪ A 2022/2023. tanévben 4 fő élsportoló diák kollégiumi ellátását biztosítja a Szép Ernő 

Kollégium. Kiemelt figyelmet igénylő gyerekekről van szó, akik minden nap több órát 

eddzenek szakemberek irányításával. A kollégiumi nevelőtanároknak nagy figyelmet kell 

fordítaniuk a sportolók tanulmányi teljesítményének támogatására. Terveim szerint szeptember 

hónapban megbeszélés formájában kerekasztal beszélgetésre hívom a sportoló diákjaink edzőit, 

szüleit (nevelőjét), kollégiumi csoportvezetőjét, osztályfőnökét, az iskola igazgatóját, a 

kollégiumi pszichológust, a kollégium ifjúságvédelmi felelősét abból a célból, hogy a 

leghatékonyabban tudjuk segíteni a tehetséges sportoló diákok élet– és sportkarrierjét. 
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3.2. A tárgyi feltételek, infrastruktúra 

 

▪ A Szép Ernő Kollégium épülete 4 szintes. Sajátossága, hogy 2017 januárjában a fenntartó és 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata megállapodott abban, hogy az épület egy részét 

továbbra is az önkormányzat használja. Így az 1/A szint, az ebédlő, a földszinten két folyosó a 

hozzá tartozó kiszolgáló helyiségekkel az önkormányzaté.  

Nagy öröm és szakmai siker számomra, hogy a fenntartó elfogadta javaslatomat a maximális 

férőhely szám valósághoz igazítására. Így ettől a tanévtől kezdődően az önkormányzat által 

használt 1/A szint létszáma kikerült a szakmai alapdokumentumból. A Szép Ernő Kollégium 

férőhely száma 135 fő. 

Az előző tanév február végétől a kollégiumi épület 1/A szintjén ukrán menekülteket szállásol 

el az önkormányzat, biztosít nekik ingyenes étkezést. 

 

▪ Az önkormányzattal közös használatból főként a kezdeti időkben számos nézeteltérés, 

megoldandó helyzet adódott. Az utóbbi időben a feszültség oldódott, és egyre inkább 

megegyezéses, együttműködő megoldásokat keresünk Nagyné Dede Adél igazgató asszonnyal. 

 

▪ A kollégiumi feladatellátásra rendelkezésre áll 6 tanulószoba, 2 kistanuló, a földszinti klub, az 

aula, öt szinten szintenként kilenc lakószoba és egy nevelőtanári helyiség. Biztosított a 

földszinten az ügyviteli tevékenység, a nevelőtanárok számára egy tanári szoba, valamint 

könyvtár, olvasóterem, közösségi tér és ápolói szoba, konditerem, diákkonyha, két vendégszoba 

egy kis konyha helyiséggel. 

 

▪ A külső tér igen szűkös, saját sportpálya, tornaterem nincs a kollégiumban. Jó idő esetén a 

bejárati részt használjuk kollégiumi rendezvényekre, például ballagás, a névadó mellszobrának 

koszorúzása a Szép Ernő emléknapon (október 3.). Az épület mögötti nagyon kopott, árkos, 

gödrös bitumenes területeket gépkocsi parkolónak használják. Nagyon időszerű a bitumenes 

rész felújítása. 

 

▪ A kollégiumban nyári karbantartási munka keretében – augusztus második felében - kifestésre 

került az 2/A szint folyosója. Az intézmény karbantartó munkatársa, Nagy Sándor elvégezte a 

vizesblokkok tisztasági festését.  A szükséges anyagokat és eszközöket a fenntartó biztosította. 

 

▪ A kollégiumban dolgozó takarító munkatársnők a karbantartó munkatárs segítségével az 

intézményben folyamatos fertőtlenítést, takarítást (függönyök mosása, szőnyegek, 
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faliszőnyegek takarítása, ablakok, ajtók, lépcsőházi korlátok, lépcsők, erkélyek tisztítása) 

végeztek az elmúlt tanévben is. Az alapos, körültekintő munka eredményeként a tanévet 

rendezett, tiszta környezetben kezdhetjük meg.  

Az új tanévben is péntekenként csapatban takarítják végig a munkatársnők a kollégisták szobáit. 

Így igyekszünk a folyamatos takarítást és fertőtlenítést biztosítani. Mindent meg kell tennünk 

azért, hogy a diákok és a dolgozók ne fertőződjenek meg. 

 

▪ A 45 éves épületben még az eredeti nyílászárók vannak, amelyek elavultak, rosszul zárnak, és 

nem szigetelnek megfelelően. A fűtés korszerűtlen, a kazán már többször meghibásodott. A 3. 

emeletre a fűtéscsöveken keresztül nehezen jut fel a meleg víz, és ott télen gyakran hideg van, 

az 1. emeleten pedig túl meleg. Korszerűbb nyílászárókkal és a hőközponthoz kapcsolt 

távfűtéssel jelentős költségmegtakarítás lenne elérhető, ami az energia árak kíméletlen 

emelkedése miatt különösen fontos lenne. Fontos lenne napkollektorok szerelése is a tetőre, ez 

a korszerű megoldás biztosíthatná a szükséges melegvíz ellátást a kollégisták számára. 

 

▪ Az elektromos hálózat is korszerűsítésre szorul. A megnövekedett igények miatt (pl. mobil 

eszközök töltése) egyre gyakoribb a túlterhelés okozta rövidzárlat. 

 

▪ A lakószobákban nincsenek olvasólámpák, a mennyezeti világítás fényereje nagyon gyenge. Ez 

különösen az őszi-téli hónapokban rontja diákjaink komfortérzetét, és az egészségre is káros. 

 

▪ Az éjszakai ügyeletesi szobákban a nevelőtanárok számára nincs vizesblokk, a tisztálkodás így 

nehézkes. Az „A” szinteken a nevelői szoba előtere valamivel nagyobb, mint a „B” szinten. 

Ezért az „A” szinteken lehetne kialakítani az ügyeletesek számára egy-egy (női-férfi) 

vizesblokkot (WC, Zuhanyállás, mosdókagyló).  

 

▪ A lányok és a fiúk fizikális elkülönítése az éjszakai órákra nem megoldott, ez több szempontból 

is aggályos. 

 

▪ A pedagógiai tevékenység tárgyi feltételrendszere megújulásra, korszerűsítésre érett (szobák 

lelakottsága, tanulószobai bútorzat, IKT eszközök kevés száma és minősége). 

 

▪ A kollégium diákjai számára mindössze 5 darab számítógép áll rendelkezésre a könyvtárban. 
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▪ A kollégiumi ápolói munka segítésére kialakításra került a földszinten egy helyiség, amelyben 

heverő, gyógyszeres szekrény, íróasztal székkel került elhelyezésre. 

 

▪ A kollégium által használt két háztartási mosógép jó szolgálatot tesz mind a függönyök, plédek 

konyharuhák mosásához, mind a diákok igényeinek kielégítésére. A háztartási kis eszközök 

(vasaló, hajszárító, vízforraló) is a komfortérzet javítását szolgálják. Az idén egy meghibásodott 

mikrohullámú sütőt tudtunk pótolni.  

 

▪ Évek óta nagy gond az „A” szinten a vizesblokkok leázása. A probléma a 3/A emeleti mosdó 

helyiségeiből indul, érinti a 2/A szintet, majd az önkormányzati 1/A részt, végül a földszinten 

a tanári szobában vizesedik, dohosodik a fal. A több mint negyven éves épület csőrendszere 

éppúgy megérett a cserére, mint az elektromos hálózat.  Az előző tanévben is többször volt 

gond ezzel a csőszakasszal. 

▪ A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról 

szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 2. számú mellékletében meghatározott eszköz és 

felszerelés jegyzékben leírtak nagyrészével kollégiumunk rendelkezik, de a bútorzat, az 

eszközök és a felszerelések egy része cserére szorul. Bízom benne, hogy a 2022/2023. tanévben 

akár pályázati úton vagy az önkormányzat segítségével - a várható nehézségek ellenére - tudunk 

a bútorzaton korszerűsíteni. 

▪ Az IKT–eszközállomány a kollégiumban nagyon szerény. A 2020/2021. tanévben a 

könyvtárból átmenetileg áthelyeztünk egy asztali számítógépet a kollégiumi ápoló munkájának 

segítésére. A számítógépre ugyanakkor a könyvtárban is szükség lenne a diákok házi 

feladatainak, projektmunkáinak végzéséhez. Két darab asztali számítógép igénylését szeretném 

2022 őszén elindítani. 

 

4. A nevelő-oktató munka kiemelt feladatai: 

▪ A 2022/2023. tanév nevelő-oktató tevékenységének elsődleges, legfontosabb és mindent 

felülíró feladata és felelőssége a biztonságos kollégiumi ellátás biztosítása. Elsődleges 

feladatunk a folyamatosan és megfelelően fertőtlenített környezet biztosítása 

lehetőségeinkhez képest. 
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▪ Kiemelt nevelési feladatunk a csoportközösségek, a kollégiumi közösség fejlesztése az 

egyéni igényekre is figyelemmel. A lehetőségekhez mérten igyekszünk hagyományos 

közösségi programjainkat ebben a tanévben is megvalósítani. Fontos számunkra, hogy 

diákjaink jól érezzék magukat a kollégiumban, örömmel vegyenek részt közösségépítő 

rendezvényeinken, kössenek barátságokat, ismerjék és segítsék egymást a hétköznapokban. 

 

▪ Az esetleges digitális munkarendre való felkészülés első lépéseként a csoportvezető 

nevelőtanárok a kollégiumi beköltözést követő héten az idei tanévben is felmérik a csoportjuk 

tagjainak otthoni internet-elérését és digitális eszközállományát. 

Emellett ellenőrzik, hogy a diákok elérik-e a saját kollégiumi KRÉTA felületüket, illetve az 

Office365-öt. 

A további feladatokat „A digitális munkarend menete a Szép Ernő Kollégiumban” írás 

tartalmazza (4. sz. melléklet). 

 

▪ A 2022/2023. tanévet jelenléti munkarendben szeretnénk vinni, ugyanakkor fel kell készülnünk 

az esetleges rendkívüli helyzetekre is. Folyamatosan alkalmazkodnunk kell a járványügyi 

helyzet esetleges kihívásaihoz. Az intézmény Járványügyi protokollja megtalálható a honlapon. 

 

▪ A kollégium zárt, bentlakásos intézmény, amely épp emiatt fertőzés szempontjából kiemelt 

kockázatú helyszín a járvány idején. Ezért is fordítunk fokozott figyelmet diákjaink 

viselkedéskultúrájának, fegyelmezettségének fejlesztésére, a szükséges járványügyi szabályok 

betartására és betartatására. 

 

▪ Amennyiben szükséges, visszatérünk azokra a protokoll szabályokra, amelyeket az előző 

tanévekben alakítottunk ki. Ilyenek például: az épületbe lépéskor kézfertőtlenítő használata 

kötelező. Az aulában figyelemfelhívó plakátok lesznek kihelyezve. A padlózaton fekete 

szalaggal, áthúzott kereszttel jelezzük az 1,5 méteres távolságot.  Nagyné Dede Adél igazgató 

asszonnyal egyeztetve működik a megállapodásunk, hogy a külsős ebédért érkező személyek 

ne a kollégisták által használt épületrészen keresztül vegyék fel az ételhordókat. Az ebédlő 

fertőtlenítését Nagyné Dede Adél igazgató asszonnyal átbeszéltük: munkamegosztásban 

reggeli után a konyhai dolgozók, ebéd után a takarítónők, vacsorát követően pedig a délutános 

portás dolgozó végzi. 

 

▪ Folyamatosan alakítunk ki olyan óvintézkedéseket, amelyekkel felelősen csökkenthető a 

fertőzés kockázata. Nevelési feladataink közé tartozik, hogy kollégistáinkat a vírushelyzetnek 
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megfelelő magatartásra sarkalljuk, hangsúlyozzuk a kézmosás fontosságát, a tüsszentés, a 

zsebkendő használat etikettjét. 

A 2022/2023. tanévtől ugyanígy igyekszünk a vízfogyasztás ésszerű használatára, az 

áramforrásokkal való fegyelmezett használatra felhívni kollégistáink figyelmét. Mindezt a 

fenntarthatósági témahéten és azon kívül is tesszük. 

 

▪ Hagyományosan tudásszint mérést végzünk a tanév első napjaiban a kilencedik évfolyamosok 

körében szövegértésből, helyesírásból, matematikából és idegen nyelvből (angol/német). A 

felmérők alapján kapunk képet arról, hogy új kollégistáink közül ki szorul felzárkóztatásra, 

tanulástámogatásra. A felzárkóztató foglalkozások célja, a rászoruló tanulók megkapják az 

alapok elsajátításához és a tovább haladáshoz szükséges támogatást. A helyesírási, 

matematika és angol/német kiscsoportos felzárkóztatás szeptemberben beindul. A 

foglalkozásokat Szilágyi Jolán, Iványó Katalin, Szilágyi Tiborné nevelőtanárok és Lázár 

Szilvia óraadó tartják. 

 

▪ A 2022/2023. tanév reszortfeladatai és azok felelősei az előző tanévekhez képest további 

feladatokkal bővültek az alábbiak szerint: 

 

RESZORTFELADAT FELELŐS 
Diákönkormányzat munkájának segítése Kölcsei Tibor 

Múzeumpedagógiai foglalkozások 

szervezése, irányítása 

Szilágyi Jolán 

Boldogságóra program Iványó Katalin (2/B csoport) vezető 

Kölcsei Tibor (2/A csoport)  

Szilágyi Tiborné (3/A csoport) 

Ifjúságvédelmi feladatok Szilágyi Tiborné 

Önértékelést Támogató Munkacsoport (ÖTM) Szabó Ibolya vezető 

Csicsek Attila, Iványó Katalin, 

Iskolai közösségi szolgálat Szilágyi Tiborné 

Sport és szabadidős foglalkozásokhoz 

kapcsolódó házibajnokságok 

Rab László Sándor 

Kapcsolattartás, együttműködés a külső 

szakmai gyakorló helyekkel  

Szilágyi Tiborné 

Intézményi Vöröskeresztes alapszervezet 

működtetése 

Sallainé Csiki Henrietta 

(kollégiumi ápoló) 

Elsősegély, AIDS, katasztrófavédelmi 

versenyekre felkészítés 

Sallainé Csiki Henrietta 

(kollégiumi ápoló) 

Pszichológussal, iskolai szociális munkással, 

iskolarendőrrel kapcsolattartás 

dr. Daróczy Ágnes 
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Ökocsoport  Szabó Ibolya – vezető,  

Csicsek Attila, Rab László Sándor 

Egészségfejlesztési Csoport Sallainé Csiki Henrietta kollégiumi 

ápoló – vezető 

valamennyi nevelőtanár 

Pályázatfigyelés, pályázatírás Csicsek Attila 

 

▪ Immár öt éve örömmel kapcsolódtunk be a Berettyóújfalui Tankerületi Központ 

kezdeményezésébe, a térség múzeumainak, kiállító helyeinek, múzeumpedagógiai 

foglalkozásainak látogatásába. Ezeknek a foglalkozásoknak a finanszírozását a fenntartó 

biztosítja. A 2022/2023. tanévben is szeretnénk ezekre a népszerű kiállításokra, foglalkozásokra 

eljutni a Bocskai Múzeumba, a Fazekasházba, a debreceni MODEM-be, esetleg a Déri 

Múzeumba, Berettyóújfaluba. Érdeklődve és bizakodva várjuk a 2022/2023. tanév kínálatát, a 

lehetőségekhez képest szeretnénk folytatni a diákjaink körében nagyon népszerű kollégiumon 

kívüli múzeumi programokat. 

Célul tűzzük ki, hogy a tanév során minden diákunk megtekinthesse az átalakított, megújult 

Bocskai István Múzeumot és annak kiállításait. 

A múzeumlátogatások szervezője: Szilágyi Jolán csoportvezető nevelőtanár. 

 

▪ Örömmel számolok be arról, hogy a 2019/2020. tanévben megkezdett Boldog Iskola 

Programunkat tovább bővítjük a 2022/2023. tanévben. A tavalyi tanévet sikerült jelenlétben 

végig vinni, két kollégiumi tanulócsoporttal. A 2/A fiú csoport vezetője, Kölcsei Tibor 2021. 

júniusban elvégezte a 30 órás online Boldog Iskola Programot. Idén augusztusban újabb 

pedagógus, Szilágyi Tiborné végezte el sikeresen a 30 órás továbbképzést. Így már három fő 

pedagógus is vezethet Boldogság csoportot a Szép Ernő Kollégiumban. Szilágyi Tiborné a 

tanévben a 3/A csoportban fogja vezetni a havi rendszerességű foglalkozásokat. Terveim szerint 

a 2023/2024. tanévtől megpályázhatjuk majd az örökös címet. 

 

A program legfőbb célja a negatív gondolkodásmódon változtatni és a tanulásban egy optimista 

hozzáállást kialakítani a diákok körében. 

Célja továbbá a hagyományos tudásátadást és az életben szükséges készségek fejlesztését 

összhangba hozni az iskolai oktatásban elvárt követelményekkel. 

A teljes Boldogságóra program 10 egymásra épülő témából áll, amelyek fokról fokra ismertetik 

meg a boldogság különböző összetevőit, feltételeit. 
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Az egyes témakörök a következők: 

- Boldogságfokozó hála 

- Optimizmus gyakorlása 

- Kapcsolatok ápolása 

- Boldogító jócselekedetek 

- Célok kitűzése és elérése 

- Megküzdési stratégiák 

- Apró örömök élvezete 

- Megbocsátás 

- Testmozgás 

- Fenntartható boldogság 

A 2022/2023. tanévben is sikerrel pályázott a Szép Ernő Kollégium, így immár három 

csoporttal folytatjuk a programot. 

 

• A 2022/2023. tanévben a kollégium szabadidős foglalkozásainak kínálata megújul. 

Szeptember 2. hetében meghirdettük a szakköröket, szabadidős foglalkozásokat. A 

jelentkezések, csoportalakítás megtörtént. A következő szakköröket indítjuk a tanévben: 

moderntánc szabadidős kör, bevezetés a cirill betűk világába, asztalitenisz kör, elmetorna 

szakkör, rendezvényszervező szakkör, filmklub, fotószakkör, szelektív hulladékgyűjtők köre. 

 

▪ A hagyomány szerint ebben a tanévben is lesz októberben elsősegélynyújtó ismeretek oktatása 

a pedagógusoknak és csoportonként 2-2 fő diáknak. Pető József mentőápoló szakmai tudását 

osztja meg velünk évről-évre. Nagy jelentősége van a friss ismereteknek. 

Ahogy lehetőség nyílik rá, szeretném, ha Sallainé Csiki Henrietta kollégiumápoló elvégezné az 

„Elsősegélynyújtó oktatói tanfolyamot”, és a jövőben tervszerűen oktatná dolgozóinkat és 

diákjainkat. 

 

▪ A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények 

névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 41. fejezetének 128-131. §-ai 

új feladatokat írnak elő a nevelési-oktatási intézmények számára a tanuló 

egészségfejlesztésével összefüggésben. A feladatok rögzítését 2021. január 31-ig az 

alapdokumentumokban is szükséges volt végrehajtanunk. Kiemelt feladatomnak tekintem 

kollégistáink egészségfejlesztését, egészségtudatosságának megerősítését. Ezért az elmúlt 
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tanévben létrehoztunk egy egészségfejlesztési csoportot, amelynek vezetője Sallainé Csiki 

Henrietta kollégiumi ápoló. Az elmúlt öt-hat évben kialakított, immár hagyományos 

egészségfejlesztéshez kapcsolódó programjainkat raktuk össze egy csokorba, hogy 

tudatosabban, hatékonyabban tudjuk a nagyon fontos és időszerű munkát végezni. A tanév végi 

intézményvezetői beszámolóban kitértem arra, hogy több nagy sikerű, a diákok körében 

népszerű programot kínáltunk egészségfejlesztés tárgykörben. Az idei tanévre is sok sikert és 

örömteli, izgalmas programokat kívánok a csapatnak! Az egészségfejlesztési csoport éves 

munkatervét a 9. sz. melléklet tartalmazza. 

 

▪ A 2022/2023. tanévben folytatjuk a tavaly megkezdett munkát. Az Ökocsoport munkaterve a 

kollégium környezetvédelmi programjait fogja össze, kiegészíti aktuális lehetőségekkel. A 

csoport tagjai Szabó Ibolya (vezető), Csicsek Attila, Rab László Sándor. A terv a Munkaterv 

10. sz. melléklete. 

 

▪ Az idei tanévben is bekapcsolódunk a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a 

köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 7. § (4) 

bekezdése szerinti projektoktatást lehetővé tevő témahetekbe, amelyeknek időpontjai az 

alábbiak: 

a) „PÉNZ7” pénzügyi és vállalkozói témahét 2023. március 06-10. között, 

b) Digitális Témahét 2023. április 27-30. között, 

c) Fenntarthatósági Témahét 2023. április 24-28. között, 

d) Az egészségtudatos gondolkodás és iskolai mozgástevékenységek témanap 

e) 2022. szeptember 28. (Magyar Diáksport Napja), a kollégiumi munkarendhez igazodva. 

 

▪ A 2022/2023. tanévben is a korábbi évekhez hasonlóan a tematikus foglalkozások, a 

közösségépítő csoportfoglalkozások tanmenetébe építjük be a témahetekhez kapcsolódó 

programokat. Célunk: az élménypedagógia eszköztárával modern, hasznosítható ismereteket 

nyújtani kollégistáink számára. 

 

▪ A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról 

szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 133. §-ában foglaltak szerint a 2022/2023. tanévben 

is tervszerűen folytatjuk fogadó intézményként az iskolai közösségi szolgálat teljesítésének 

biztosítását. Lehetőséget biztosítunk a kollégiumban vagy a kollégium által szervezett önkéntes 

segítő tevékenységek során az 50 közösségi óra teljesítésére. A közösségi szolgálat 
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szervezésével, működtetésével, a megállapodásban résztvevő középiskolákkal való 

kapcsolattartással mentorként Szilágyi Tiborné nevelőtanár végzi a feladatot ebben a tanévben 

is. 

 

▪ A Bocskais szakmai gyakorlatos diákjaink gyakorlati helyekkel való kapcsolattartását Szilágyi 

Tiborné nevelőtanár végzi. Feladata volt és lesz különösen a gyakorlati hely kiválasztásában 

való tájékoztatás, segítés, a kollégisták szakmai gyakorlatának figyelemmel kísérése. Ennek a 

fontos munkának első eredményeként a tanárnő az elmúlt tanévben munkaértekezletet 

szervezett a Bocskais gyakorlatos gyerekeink gyakorlatos helyeinek (szállodák, éttermek) 

képviselőivel. Bízom benne, hogy a kapcsolatépítés ebben a tanévben folytatódik. 

 

5. Célkitűzések, feladatok a 2022/2023. tanévre 
 

 

1. Különös jelentőségű a nevelés területén egységes és következetes nevelőtanári tevékenység 

megvalósítása. A diákokkal szembeni elvárások egyértelmű megfogalmazása és 

következetes számonkérése. 

Határidő: folyamatos 

Felelős: valamennyi pedagógus 

2. Nevelési alapelvünk a gyerekek pozitív elfogadása, a differenciált egyéni törődés erősítése 

az iskolai lemorzsolódás csökkentésének érdekében. 

Határidő: folyamatos 

Felelős: valamennyi pedagógus 

3. A differenciált egyéni törődés hatékonyabbá tétele érdekében minden csoportvezető 

minden diákjáról „Tanulói profil”-t készít. Ez a profil az alapja a pedagógiai munkának. 

Határidő: az elkészítésre 2022. október 15. 

Felelős: valamennyi csoportvezető nevelőtanár. 

4. Célul tűzzük ki a 2022/2023. tanévben a bukási arány 6% alá csökkentését, a kollégiumi 

tanulmányi átlag 3,5-re növelését. 

Határidő: folyamatos 

Felelős: valamennyi pedagógus 
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5. Az együttműködés folyamatos összehangolása a partner intézményekkel (általános és 

középiskolákkal), azok vezetőivel és pedagógusaival, különösen az osztályfőnökökkel (közös 

nevelőtestületi értekezletek szervezése, meghívás a kollégium programjaira, rendezvényeire). Az 

együttműködés rendszerének szükség szerinti tovább erősítése, bővítése a Berettyóújfalui 

Tankerületi Központ vezetésének és munkatársainak támogatásával. 

Határidő: folyamatos 

Felelős: intézményvezető 

6. Nagyon időszerű az épület korszerűsítése. Meg kell ragadnunk minden lehetőséget. 

Különösen pályázatit, amellyel az elektromos hálózat, a fűtés, a nyílászáró rendszer és a szigetelés 

megoldható lenne. 

Szeretnénk folytatni a bútorzat cserét is. A tanulószobák székei, a lakószobák teljes bútorzata 

(heverők, székek, szekrények, falilámpák, függönyök, stb.) nagyon kopottak, elavultak. 

Költségvetési forrásból szeretnénk folytatni a lakószobák esztétikusabbá tételét függöny 

cseréjével, székel kárpitozásával, cseréjével. 

Pedagógiai-szakmai tevékenységünkhöz szükség lenne egy stúdióra, amely a portán elhelyezve 

segítené az értesülések, tájékoztatások, egyáltalán a kommunikáció gyors, egyidejű közlését. 

Segítené a közösségfejlesztést is. 

Az épületen kívüli külső programjaink balesetmentes megvalósításához elengedhetetlen az épület 

mögötti bitumenes parkolók térburkolat kiegyenlítése. 

Határidő: folyamatos 

Felelős: intézményvezető 

7. A belső pedagógiai-szakmai ellenőrzés az „Ellenőrzési terv” (hónapokra, hetekre és ellenőrzési 

területekre lebontva) szerint történik, amely a Munkaterv 2. számú mellékletét képezi. 

Határidő: folyamatos 

Felelős: intézményvezető, intézményvezető-helyette, Önértékelést Támogató Munkacsoport 

tagjai 

8. Tekintettel arra, hogy a kollégiumi tagság egy tanévre szól, diákjaink elballagnak, a szülői 

szervezetet (közösséget) minden tanév elején szükséges megújítanunk. Jogszabályban előírt 

véleményezést a csoportonként egy-egy delegált szülőből álló szülői közösség valósítja meg. 

A szülői szervezet önállóan működik, saját Működési Szabályzata van. 

A szülői szervezettel kapcsolatosan az intézménynek tájékoztatási és igény esetén 

segítségnyújtási feladata van. 

Határidő: folyamatos 
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Felelős: intézményvezető 

 

9. A Diákönkormányzat szerepének, kezdeményezőképességének tovább erősítése, 

tevékenységének új elemekkel való bővítése a diákok, a DT véleményének figyelembe vétele a 

közösségi programok tervezése, szervezése és lebonyolítása során. 

A Diákönkormányzat tevőlegesen bekapcsolódik a szerveződő városi Diákönkormányzat 

munkájába, ötleteivel, javaslataival segíti annak munkáját. 

A Diákönkormányzat ellátja mindazokat a feladatokat, amelyeket jogszabály és a kollégium egyéb 

belső szabályzatai a feladat- és hatáskörébe utalnak. A Diákönkormányzat éves munkatervét az 

őszi közgyűlésen hagyja jóvá. 

Határidő: folyamatos 

Felelős: Kölcsei Tibor DÖK-segítő nevelőtanár 

10. Népszerűsíteni diákjaink körében a lehetőséget, hogy a kollégiumban teljesíthető az 50 órás 

iskolai közösségi szolgálat, éljenek kollégistáink a lehetőséggel. 

Határidő: folyamatos 

Felelős: Szilágyi Tiborné nevelőtanár 

 

Hajdúszoboszló, 2022. szeptember 09. 
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1. sz. melléklet 

 

I. 

2022. augusztus – szeptember – október 

Dátum Feladat, esemény megnevezése Résztvevők Felelős 

2022. aug. 22. Alakuló nevelőtestületi értekezlet valamennyi 

pedagógus 

dr. Daróczy Ágnes 

intézményvezető 

2022. aug. 22-23. Gólyatábor a kollégium leendő  

9. évfolyamos diákjai 

dr. Daróczy Ágnes 

intézményvezető, 

pedagógusok beosztás 

szerint, DT 

2022. aug. 30. Tanévnyitó nevelőtestületi értekezlet valamennyi 

pedagógus 

dr. Daróczy Ágnes 

intézményvezető 

2022. aug. 31. Beköltözés, szülői értekezlet a 9. 

évfolyamosok szüleinek 

Valamennyi 

pedagógus, 

szülők/gondviselők 

dr. Daróczy Ágnes 

intézményvezető 

2022. szept. 01. Tűz-és balesetvédelmi oktatás, a 

Házirend ismertetése a diákok részére 

csoportvezető 

nevelőtanárok, 

diákok 

csoportvezető 

nevelőtanárok 

2022. szept. 01. Táncbemutató – toborzó a moderntánc 

szakkörre 

érdeklődő diákok dr. Daróczy Ágnes 

intézményvezető, 

Horváth Csaba 

táncpedagógus, 

csoportvezető 

nevelőtanárok 

2022. szept. 05. A kerékpáros közlekedés szabályai – 

előadás, teszt kitöltése 

a kollégium diákjai Csicsek Attila 

intézményvezető-

helyettes, Karácsony 

Béla rendőrszázados 

2022. szept. 06. Tudásszint felmérése a 9. évfolyamban 

szövegértésből, helyesírásból 

9. évfolyamos diákok Szilágyi Jolán, 

Szilágyi Tiborné, 

csoportvezető 

nevelőtanárok 

2022. szept. 07. Tudásszint felmérése a 9. évfolyamban 

matematikából 

9. évfolyamos diákok Szilágyi Tiborné, 

Iványó Katalin, 

csoportvezető 

nevelőtanárok 

2022. szept. 08. Tudásszint felmérése a 9. évfolyamban 

idegen nyelvből (angol és német) 

9. évfolyamos diákok Iványó Katalin, Szilágyi 

Tiborné, csoportvezető 

nevelőtanárok 

2022. szept. 13. Tanulócsoportok közösségépítése – 

szociális segítő foglalkozása (1. 

csoport) 

a kollégium diákjai dr. Daróczy Ágnes 

intézményvezető, 

Tóth Ilona, Szilágyi 

Tiborné 
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2022. szept. 19. A tudásszintfelmérők kiértékelése, a 

felzárkóztató csoportok kialakítása 

valamennyi 

pedagógus 

dr. Daróczy Ágnes 

intézményvezető 

 

2022. szept. 20. Tanulócsoportok közösségépítése – 

szociális segítő foglalkozása (2. 

csoport) 

a kollégium diákjai dr. Daróczy Ágnes 

intézményvezető, 

Tóth Ilona, Szilágyi 

Tiborné 

2022. szept. 26. A csoportfoglalkozások, a szabadidős 

foglalkozások, a felzárkóztató és 

tehetséggondozó csoportos 

foglalkozások éves munkaterveinek 

elkészítése, leadása 

nevelőtanárok Csicsek Attila 

intézményvezető-

helyettes 

2022. szept. 26. A szabadidős foglalkozások alóli 

felmentések és az állandó kimenő 

kérelmek beadása 

a kollégium diákjai, 

csoportvezető 

nevelőtanárok 

Csicsek Attila 

intézményvezető-

helyettes, csoportvezető 

nevelőtanárok 

2022. szept. 27. Az egészségtudatos gondolkodás és 

iskolai mozgástevékenységek témanap 

- Egészségnap 

a kollégium diákjai Sallainé Csiki Henrietta 

ápoló, Szilágyi Tiborné, 

csoportvezető 

nevelőtanárok 

2022. szept. 28. Az egészségtudatos gondolkodás és 

iskolai mozgástevékenységek témanap 

- Sportnap 

a kollégium diákjai Rab László Sándor, 

csoportvezető 

nevelőtanárok 

2022. szept. 28. Bűnmegelőzési program: 

 „Szabadítsuk ki Gordont!” – interaktív 

bűnmegelőzési foglalkozás 

  

 Berettyóújfalui 

Tankerületi 

Központban dolgozó 

kollégiumi 

nevelőtanárok 

dr. Daróczy Ágnes 

intézményvezető, 

Bereczki Dóra 

rendőrhadnagy  

2022. szept. 30. A szabadidős foglalkozások alóli 

felmentések és az állandó kimenő 

kérelmek elbírálása 

a kollégium diákjai dr. Daróczy Ágnes 

intézményvezető 

2022. okt. 01. Zenei világnap (Facebook oldal) a kollégium diákjai  Csicsek Attila 

intézményvezető-

helyettes, Szilágyi 

Tiborné nevelőtanár 

2022. okt. 03. A tematikus foglalkozások, a 

szabadidős, a felzárkóztató és a 

tehetséggondozó foglalkozások 

beindítása 

a kollégium diákjai Csicsek Attila 

intézményvezető-

helyettes, csoportvezető 

nevelőtanárok 

2022. okt. 03.  Megemlékezés a névadóról, Szép 

Ernőről – emlékműsor, koszorúzás, 

kollégiumi címek átadása + faliújságra 

dekoráció kihelyezése 

a kollégium diákjai dr. Daróczy Ágnes 

intézményvezető, 

csoportvezető 

nevelőtanárok, Iványó 

Katalin, Szilágyi 

Tiborné 

2022. okt. 05. Közösségépítő kollégiumi kirándulás – 

Berettyóújfalu – Bakonszeg – 

Nagyvárad. 

Múzeumpedagógiai foglalkozások. 

a kollégium diákjai dr. Daróczy Ágnes 

intézményvezető, 

Kölcsei Tibor, Szilágyi 

Jolán, csoportvezető 

nevelőtanárok 

2022. okt. 5. és  

19., 12. 

a hajdúszoboszlói középiskolák nyílt 

napjaihoz kapcsolódó „Kollégiumi 

nyitott kapuk” programok 

az érdeklődő diákok, 

gondviselőik 

Csicsek Attila 

intézményvezető-

helyettes, valamennyi 

nevelőtanár 
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2022. okt. 3-6. Világ Legnagyobb Tanórája a kollégium diákjai Csicsek Attila 

intézményvezető-

helyettes, Szabó Ibolya, 

nevelőtanárok 

2022. okt. 4. Bántalmazás elleni világnap  a kollégium diákjai dr. Daróczy Ágnes 

intézményvezető, 

nevelőtanárok 

2022. okt. 6. Az aradi vértanúk emléknapja – 

megemlékezés a nevelőtanári 

csoportokban + faliújságra dekoráció 

kihelyezése 

a kollégium diákjai 

csoportonként 

csoportvezető 

nevelőtanárok, Kölcsei 

Tibor 

2022. okt. 12. Bűnmegelőzési program:  

„Szabadítsuk ki Gordont!” 

a kollégium diákjai 

(25-40 fő) 

dr. Daróczy Ágnes 

intézményvezető, 

Bereczki Dóra 

rendőrhadnagy 

2022. okt. 2. hete Elsősegély-oktatás a nevelőtestület 

tagjai és a diákok részére külső 

szakember bevonásával 

a kollégium 

nevelőtanárai és 

diákjai 

(csoportonként 2-2 

fő) 

Csicsek Attila 

intézményvezető-

helyettes, Sallainé Csiki 

Henrietta ápoló 

2022. okt. 13. Őszi Diák-közgyűlés, az éves 

diákönkormányzati munkaterv 

elfogadása  

a kollégium diákjai Kölcsei Tibor DÖK 

működését támogató 

nevelőtanár, DT, 

csoportvezető 

nevelőtanárok 

2022. okt. 3. hete Részvétel az általános iskolák 

pályaorientációs, továbbtanulási szülői 

értekezletein, programjain 

intézményvezető, 

intézményvezető-

helyettes, 

nevelőtanárok 

dr. Daróczy Ágnes 

intézményvezető, 

Csicsek Attila 

intézményvezető-

helyettes, nevelőtanárok 

2022. okt. 20. Október 23-ai megemlékezés + 

faliújságra dekoráció kihelyezése 

a kollégium diákjai Csicsek Attila 

intézményvezető-

helyettes, Szilágyi Jolán 

2022. 4. hete Asztalitenisz bajnokság a kollégium diákjai Csicsek Attila 

intézményvezető-

helyettes, Rab László 

Sándor nevelőtanár 

2022. okt. 4. hete Fotó pályázat meghirdetése Őszi-téli 

táj témában 

a tankerület 

kollégiumainak 

diákjai 

Csicsek Attila 

intézményvezető-

helyettes, nevelőtanárok 
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2022. okt. 29 – nov. 6. 

ŐSZI SZÜNET - A szünet előtti hazautazás napja 2022. október 28. (péntek), a 

szünet utáni visszaérkezés napja 2022. november 6. (vasárnap) 

 

II. 

2022. november – december – 2023. január 

Dátum Feladat, esemény megnevezése Résztvevők Felelős 

2022. nov. 08.  Megemlékezés a kollégium 

fennállásának 45. évfordulójáról 

a kollégium 

diákjai, volt 

diákok, partnerek 

dr. Daróczy Ágnes 

intézményvezető, Csicsek 

Attila intézményvezető-

helyettes, nevelőtanárok 

2022. nov. 10. Csoportértekezletek: negyedéves 

értékelés 

a kollégium 

diákjai 

csoportonként 

csoportvezető 

nevelőtanárok 

2022. nov. 14. Nevelési értekezlet – az eddigi 

munka értékelése, belső 

továbbképzés külső előadóval 

a nevelőtestület 

tagjai 

dr. Daróczy Ágnes 

intézményvezető, 

nevelőtanárok 

2022. nov. 3. hete Múzeumpedagógiai foglalkozás a kollégium 

diákjai 

dr. Daróczy Ágnes 

intézményvezető, 

Szilágyi Jolán 

2022. nov. 3. hete  Nyomozószoba - interaktív 

bűnmegelőzési foglalkozás 

Debrecenben 

a kollégium 

diákjai (25 fő) 

dr. Daróczy Ágnes 

intézményvezető, 

nevelőtanárok 

2022. nov. 3. hete Diabétesz világnap alkalmából 

előadás a cukorbetegségről a 

balmazújvárosi EFI munkatársai 

közreműködésével. 

Diabetikus üdítő kóstoló 

a kollégium 

diákjai 

dr. Daróczy Ágnes 

intézményvezető, Sallainé 

Csiki Henrietta ápoló 

2022. nov. 19-27. Európai Hulladékcsökkentési Hét 

Őszi szemétszedési akció, 

Takarékoskodj! akciók, 

ismeretterjesztő kisfilmek 

a kollégium 

diákjai és 

nevelőtanárai 

Csicsek Attila 

intézményvezető-

helyettes, Szabó Ibolya, 

nevelőtanárok 

2022. nov. 30. Helytörténeti vetélkedő kollégiumi 

csoportonként 4 

fő 

Szilágyi Jolán, 

nevelőtanárok 

2022. dec. 1. hete AIDS – világnap alkalmából 

rendezett vetélkedő 

a kollégium 

diákjai 

dr. Daróczy Ágnes 

intézményvezető, 

Sallainé Csiki Henrietta 

2022. dec. 1. hete 

 

Közös nevelőtestületi értekezlet a 

BSZC Közgazdasági Technikum 

nevelőtestületével 

nevelőtestületek 

tagjai 

dr. Daróczy Ágnes 

intézményvezető, 

nevelőtanárok 

2022. dec. 1. hete Nyomozószoba - interaktív 

bűnmegelőzési foglalkozás 

Debrecenben 

a kollégium 

diákjai (25 fő) 

dr. Daróczy Ágnes 

intézményvezető, 

nevelőtanárok 

2022. 1. hete Adventi hangverseny a városban érdeklődő 

kollégiumi diákok 

dr. Daróczy Ágnes 

intézményvezető, 

Iványó Katalin 

nevelőtanár 

2022. dec. 6. 

 

Jön a Mikulás! a kollégium 

diákjai 

Csicsek Attila 

intézményvezető-
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helyettes, Rab László 

Sándor, DT 

2022. dec. 1. és 2. hete Karácsonyi csokigyűjtés egy 

üzenettel (Boldogságóra) 

a kollégium 

diákjai 

dr. Daróczy Ágnes 

intézményvezető, 

Iványó Katalin, DT, 

nevelőtanárok 

2022. dec. 2. hete Kirándulás Debrecenbe – Adventi 

kivilágítás és vásár megtekintése 

a kollégium 

diákjai 

dr. Daróczy Ágnes 

intézményvezető, 

Szilágyi Tiborné, Rab 

László Sándor 

2022. dec. 19. 

 

Karácsonyi gondolatok a római 

katolikus templomban, 

karácsonyi („garden party”) 

a kollégium 

diákjai és 

nevelőtestülete 

dr. Daróczy Ágnes 

intézményvezető, DT, 

nevelőtanárok 

2022. dec. 22 – 2023. jan. 2. 

TÉLI SZÜNET - A szünet előtti hazautazás napja 2022. december 21. (szerda), a 

szünet utáni visszaérkezés napja 2023. január 2. (hétfő) 

 
2023. 2. hete A Debreceni Orvostanhallgatók 

Egyesülete tagjainak előadása a 

szexuális felvilágosításról, 

fogamzásgátlásról 

a kollégium 

diákjai 

dr. Daróczy Ágnes 

intézményvezető, Sallainé 

Csiki Henrietta ápoló 

 

2022. jan. 2. hete Kiállítás a fotó pályázat képeiből a 

Szép Ernő Kollégium aulájában 

a kollégium 

diákjai 

Csicsek Attila 

intézményvezető-

helyettes 

2023. jan. 23. A magyar kultúra napja alkalmából 

rendezett kollégiumi VIII. „Ki mit 

tud?” – tehetségkutató vetélkedő 

a kollégium 

diákjai 

dr. Daróczy Ágnes 

intézményvezető, 

Szabó Ibolya, Kölcsei 

Tibor csoportvezető 

nevelőtanárok 

2023. jan. 26. 

 

Csoportértekezletek: félévi 

értékelés 

a kollégium 

diákjai 

csoportonként 

csoportvezető 

nevelőtanárok 

2023. jan. 4. hete Csocsóbajnokság a kollégium 

diákjai 

Csicsek Attila 

intézményvezető-

helyettes, Rab László 

Sándor 
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III. 

2023. február – március – április 

Dátum Feladat, esemény megnevezése  Résztvevők Felelős 

2023. febr. 1. hete Ökológiai vetélkedő a kollégium 

diákjai (4 fős 

csapatok) 

Csicsek Attila 

intézményvezető-

helyettes, 

nevelőtanárok 

2023. 1. hete Fotó pályázat meghirdetése Ébred a 

természet témában 

a tankerület 

kollégiumainak 

diákjai 

Csicsek Attila 

intézményvezető-

helyettes, 

nevelőtanárok 

2023. febr. 2. 

 

Félévi értékelő nevelőtestületi 

értekezlet 

nevelőtestület Csicsek Attila 

intézményvezető-

helyettes, 

nevelőtanárok 

2023. febr. 6-9.  Félévi értékelő nevelőtanári 

fogadóórák szülőknek 

nevelőtanárok, 

szülők 

Csicsek Attila 

intézményvezető-

helyettes, 

nevelőtanárok 

2023. febr. 1-2-3. hete Röplabda, kosárlabda, teremfoci - 

bajnokság 

a kollégium 

diákjai 

Csicsek Attila 

intézményvezető-

helyettes, 

Rab László Sándor 

nevelőtanár 

2023. febr. 16.  Vidám farsang a kollégium 

diákjai 

Csicsek Attila 

intézményvezető-

helyettes, Kölcsei Tibor, 

DT, csoportvezető 

nevelőtanárok 

2023. febr. 23. Megemlékezés a kommunista 

diktatúrák áldozatairól a 

nevelőtanári csoportokban + 

faliújságra dekoráció kihelyezése 

a kollégium 

diákjai 

csoportonként 

csoportvezető 

nevelőtanárok, Szilágyi 

Tiborné 

2023. márc. 2. Diákfórum a kollégiumi élettel 

kapcsolatban 

a kollégium 

diákjai 

dr. Daróczy Ágnes 

intézményvezető 

2023. márc. 6-9. „Pénz7” témahét a kollégium 

diákjai és 

nevelőtanárai 

Csicsek Attila 

intézményvezető-

helyettes, nevelőtanárok 

2023. márc. 13. Nemzeti ünnepünk alkalmából 

március 15-ei megemlékezés + 

faliújságra dekoráció kihelyezése 

a kollégium 

diákjai 

dr. Daróczy Ágnes 

intézményvezető, Szabó 

Ibolya, Rab László 

Sándor 

2023. márc. 16. Tavaszi Diák-közgyűlés, beszámoló 

és tisztújítás 

a kollégium 

diákjai 

Kölcsei Tibor, DT, 

csoportvezető 

nevelőtanárok 

2023. márc. 3. hete Közös nevelőtestületi értekezlet a 

BSZC Bocskai István Szakképző 

Iskola nevelőtestületével 

nevelőtestületek 

tagjai 

dr. Daróczy Ágnes 

intézményvezető, 

nevelőtanárok 

2023. március 22.  A Víz világnapja alkalmából 

szervezett programok 

a kollégium 

diákjai és 

nevelőtanárai 

Csicsek Attila 

intézményvezető-

helyettes, nevelőtanárok 
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2023. márc. 27-30. Digitális témahét a kollégium 

diákjai és 

nevelőtanárai 

Csicsek Attila 

intézményvezető-

helyettes, nevelőtanárok 

2023. márc. 4. hete Happy - hét a kollégium 

diákjai és 

nevelőtanárai 

dr. Daróczy Ágnes 

intézményvezető, Sallainé 

Csiki Henrietta ápoló 

 

2023. április 1. hete Méltóság mezeje futás 

(Nárcisz-futás) 

a kollégium 

diákjai és 

nevelőtanárai 

dr. Daróczy Ágnes 

intézményvezető, Rab 

László Sándor, 

nevelőtanárok 

2023. ápr. 6 – ápr. 11. 

TAVASZI SZÜNET - A szünet előtti hazautazás napja 2023. ápr. 5. (szerda), a 

szünet utáni visszaérkezés napja 2023. április 11. (kedd) 
2023. ápr. 13. Megemlékezés a magyarországi 

holokauszt áldozatairól a 

nevelőtanári csoportokban + 

faliújságra dekoráció kihelyezése 

a kollégium 

diákjai 

csoportonként 

csoportvezető 

nevelőtanárok, Szilágyi 

Tiborné 

2023. ápr. 17. Diákönkormányzati nap a kollégium 

diákjai 

Csicsek Attila 

intézményvezető-

helyettes, 

Kölcsei Tibor, DT 

2023. ápr. 18-19.  Tavaszi Egészségnevelési napok 

egészséges nasi  

a kollégium 

diákjai, 

nevelőtanárai 

dr. Daróczy Ágnes 

intézményvezető, 

csoportvezető 

nevelőtanárok, Sallainé 

Csiki Henrietta 

2023. ápr. 19. „Egy csepp vér” IX. Közös véradó 

nap a BSZC Közgazdasági 

Technikummal 

a kollégium 

diákjai, 

nevelőtanárai, a 

„Közgáz” 

dolgozói 

dr. Daróczy Ágnes 

intézményvezető, 

Sallainé Csiki Henrietta 

ápoló 

2023. ápr. 20. Csoportértekezletek: háromnegyed 

éves értékelés 

a kollégium 

diákjai 

csoportonként 

csoportvezető 

nevelőtanárok 

2023. ápr. 24-28.. Fenntarthatósági témahét a kollégium 

diákjai, 

nevelőtanárai 

dr. Daróczy Ágnes 

intézményvezető, 

Szabó Ibolya, 

nevelőtanárok 

2023. ápr. 4. hete Katasztrófavédelmi verseny 

Elsősegély verseny 

a kollégium 

diákjai, 

dr. Daróczy Ágnes 

intézményvezető, 

Sallainé Csiki Henrietta 

ápoló 

2023. május 3. Kollégiumi ballagás - végzős 

diákok búcsúztatása 

a kollégium 

diákjai, 

nevelőtanárai 

dr. Daróczy Ágnes 

intézményvezető, 

Szilágyi Jolán, 

nevelőtanárok 
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IV. 

2023. május – június – július 

Dátum Feladat, esemény megnevezése  Résztvevők Felelős 

2023. máj. 8-10. Érettségi szünet érettségiző 

kollégisták 

csoportvezető 

nevelőtanárok 

2023. 1. hete Kerekasztal beszélgetés a 

szakképző iskolások gyakorló 

helyeinek képvielőivel 

nevelőtestület 

tagjai 

dr. Daróczy Ágnes 

intézményvezető, 

csoportvezető 

nevelőtanárok, Szilágyi 

Tiborné nevelőtanár 

2023. máj. 2. hete  Múzeumpedagógiai foglalkozás 

(Bocskai Múzeum) 

a kollégium 

diákjai 

dr. Daróczy Ágnes 

intézményvezető, 

csoportvezető 

nevelőtanárok, Szilágyi 

Jolán nevelőtanár 

2023. máj. 3. hete A közelben található természeti 

értékek megismerése, kerékpáros 

kirándulás 

a kollégium 

diákjai 

Csicsek Attila 

intézményvezető-

helyettes, 

csoportvezető 

nevelőtanárok 

2023. máj. 3. hete Kiállítás a fotó pályázat képeiből a 

Szép Ernő Kollégium aulájában 

a kollégium 

diákjai 

Csicsek Attila 

intézményvezető-

helyettes, 

csoportvezető 

nevelőtanárok 

2023. 4. hete A Vöröskeresztes tagdíjakból 

visszaigényelhető pénzből 

gyermeknapi gyümölcsalkotások, 

dekorációk készítése, fogyasztása 

a kollégium 

diákjai 

dr. Daróczy Ágnes 

intézményvezető, Sallainé 

Csiki Henrietta ápoló, 

csoportvezető 

nevelőtanárok 

2023. jún. 1. Megemlékezés a Nemzeti 

Összetartozás Napjáról a 

nevelőtanári csoportokban + 

faliújságra dekoráció kihelyezése 

a kollégium 

diákjai 

csoportonként 

csoportvezető 

nevelőtanárok, Kölcsei 

Tibor 

2023. jún. 1. hete Vidám tanévbúcsúztató  

(a Szent István Szabadidő Parkban) 

a kollégium 

diákjai 

Csicsek Attila 

intézményvezető-

helyettes, 

csoportvezető 

nevelőtanárok 

2023. jún. 16-tól 

kezdődően júl. 

közepéig 

Nyári gyakorlatok nyári gyakorlaton 

résztvevő diákok 

csoportvezető 

nevelőtanárok 

2023. jún. 21-23. A leendő 9. évfolyamos diákok 

beiratkozása a társintézményekhez 

igazodva 

nevelőtanárok Csicsek Attila 

intézményvezető-

helyettes, 

nevelőtestület tagjai 

2023. jún. 30. Tanév végi értékelő nevelőtestületi 

értekezlet 

nevelőtestület dr. Daróczy Ágnes 

intézményvezető, 

nevelőtestület tagjai 

 

Egyéb tervezett rendezvények (további szervezés és pénzügyi forrás  függvényében): 

• Bocskai István és/vagy Déri Múzeum helytörténeti kiállításának megtekintése 
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• MODEM kiállításainak megtekintése 

• Képzőművészeti kiállítások megtekintése 

• Agora Tudományos élményközpont látogatás 

• A Kovács Máté Városi Művelődési Központ térítésmentes rendezvényeinek látogatása 

• A debreceni Csokonai Színház vagy a nagyváradi Szigligeti Színház egy előadásának 

megtekintése a tanév során 

• Az Árpád uszoda látogatása 

• A Debrecen Airport látogatása (tanulmányi kirándulás) 

• Kölcsei Tibor nevelőtanár festményeinek kiállítása 

 

Hajdúszoboszló, 2022. szeptember 08. 
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2. számú melléklet 

BELSŐ ELLENŐRZÉSI ÜTEMTERV 

SZÉP ERNŐ KOLLÉGIUM  

2022/2023. TANÉV 
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Hajdúszoboszló, 2022. augusztus 31. 
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Ellenőrzési lap 

 

Ellenőrzés területe:  

Ellenőrzött személy neve, munkaköre:            

Ellenőrzés ideje:  

Ellenőrzés helye:  

Ellenőrzést végző neve:  

 

Tapasztalatok leírása: 

 

 

Észrevételek, javaslat: 

 

 

 

Dátum: 

           Értékelést végző aláírása 

 

 

 

Az ellenőrzés tapasztalatait megismertem. 

 

Dátum:           Értékelt aláírása
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3. számú melléklet 

Kollégiumi nevelőtanárok munkaidő-beosztása – 2022/2023. tanév 

Kollégiumi nevelőtanárok munkaidő-beosztása – 2022/2023. tanév 

„A” HÉT HÉTFŐ KEDD SZERDA CSÜTÖRTÖK PÉNTEK 

Iványó Katalin 13.00 – 19.00 13.00 - 21.00 14.00 – 22.00 + É 
06.00 – 07.00; 

14.00 – 20.00 
13.00 - 14.00 

Kölcsei Tibor 13.00 – 19.00 14.00 - 21.00 13.00 - 20.00 14.00 - 22.00 + É 
06.00 – 07.00; 

14.00 - 15.00 

Rab László Sándor 13.00 – 20.00 14.00 – 20.00 14.00 - 22.00 + É 
06.00 – 09.00; 

14.00 – 19.00 
 

Szabó Ibolya 13.00 – 20.00 15.00 - 20.00 14.00 - 21.00 14.00 - 22.00 + É 06.00 – 09.00 

Szilágyi Jolán 13.00 - 22.00 + É 
06.00 – 07.00; 

14.00 - 20.00 
13.00 – 19.00 14.00 – 21.00 15.00 – 16.00 

Szilágyi Tiborné 13.00 - 21.00 14.00 - 22.00 + É 
06.00 – 09.00; 

15.00 - 19.00 
13.00 – 20.00  

Ulveczki Csaba 

Lajos 
21.00 – 22.00 + É 06.00 – 07.00    

„B” HÉT HÉTFŐ KEDD SZERDA CSÜTÖRTÖK PÉNTEK 

Iványó Katalin 13.00 – 21.00 14.00 – 20.00 13.00 – 22.00 + É 
06.00 – 09.00; 

15.00 – 19.00 
 

Kölcsei Tibor 13.00 – 20.00 14.00 – 19.00 14.00 – 21.00 14.00 – 22.00 + É 06.00 – 09.00 

Rab László Sándor 13.00 – 20.00 14.00 – 20.00 14.00 – 22.00 + É 
06.00 – 07.00; 

14.00 – 20.00 
13.00 – 14.00 

Szabó Ibolya 13.00 – 21.00 14.00 – 21.00 14.00 – 19.00 15.00 – 22.00 + É 
06.00 – 07.00; 

14.00 – 15.00 

Szilágyi Jolán 13.00 – 22.00 + É 
06.00 – 09.00; 

15.00 – 19.00 
14.00 – 20.00 13.00 – 21.00  

Szilágyi Tiborné 13.00 – 20.00 15.00 – 22.00 + É 
06.00 – 09.00; 

14.00 – 19.00 
13.00 – 20.00 15.00 – 16.00 

Ulveczki Csaba 

Lajos 
21.00 – 22.00 + É 06.00 – 07.00    
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4. sz. melléklet 

A digitális munkarend menete a Szép Ernő Kollégiumban 

1. A csoportvezető nevelőtanárok a kollégiumi beköltözést követő héten felmérik a csoportjuk 

tagjainak otthoni internet-elérését és digitális eszközállományát (milyen eszközök állnak a 

diákok rendelkezésére az otthoni digitális munkához: pl. laptop, asztali számítógép, táblagép). 

2. A kollégiumi foglalkozások online megtartásához a Microsoft Teams alkalmazást használjuk. 

Erre azért van lehetőség, mert a tanárok és a diákok ingyenesen elérik ezt az alkalmazást, 

emellett lehetőség van üzenetváltásokra, tananyagok feltöltésére és online foglalkozások 

megtartására is. 

3. A Teams használatának alapvető feltétele az, hogy a diákok telepítik az alkalmazást az általuk 

elérhető digitális eszközre (telefon, laptop, stb.). Ezt a nevelőtanárok ellenőrzik. 

4. A digitális átállás kihirdetését követően a kollégium vezetősége haladéktalanul értesíti a 

nevelőtestület tagjait az új munkarendről. Az értesítés e-mail-ben és Messenger-üzenetben 

történik. 

5. A csoportvezető nevelőtanárok a szokásos csatornák igénybevételével tájékoztatják 

csoportjukat a digitális munkarend bevezetéséről. 

6. A nevelőtanárok a kollégiumi foglalkozásaiknak megfelelő csoportokat hoznak létre a saját 

Teams-felületükön. Az egyes csoportokba meghívják az ott érintett diákokat, ezzel biztosítva a 

tananyagokhoz és értekezletekhez való hozzáférést. 

7. A nevelőtestület tagjai legkésőbb az adott foglalkozás időpontjáig elkészítik az ahhoz 

kapcsolódó anyagokat. 

8. A feltöltött anyag lehet jegyzet, vázlat vagy link, melyet a diák a Teams-felületen meg tud 

nézni. 

9. Az online foglalkozások időpontját a nevelőtanár tűzi ki. Az adott csoportnak létrehozott 

értekezletek időpontjának kitűzéséről a csoport tagjai automatikusan értesülnek a Teams-

alkalmazáson keresztül. 

10. A feltöltött anyagokat, illetve a csoportokban zajló tevékenységeket Csicsek Attila 

intézményvezető-helyettes adminisztrátori jogkörével élve ellenőrizni tudja. 
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Eljárásrend koronavírus-fertőzés gyanúja esetén 

A koronavírus-fertőzés gyanúja esetén az alábbi lépéseket kell tenni: 

1. Ha a koronavírus-fertőzés tüneteit produkálja az intézmény dolgozója vagy tanulója, 

azonnal az izolációs helyiségben (földszint 1. és 2. vendégszoba) kell elhelyezni. Az 

izolációs helyiségbe belépő személyek kötelesek maszkot és gumikesztyűt viselni. A 

felügyeletet munkaidejében a kollégiumi ápoló, azon kívül munkaidejében az érintett 

diák csoportvezető nevelőtanára, annak távolléte esetén és éjszaka az ügyeletes 

nevelőtanárok biztosítják. 

2. Gyermek esetén az ügyeletes nevelőtanár haladéktalanul értesíti a törvényes képviselőt, 

akinek legkésőbb az értesítéstől számított 24 órán belül haza kell vinnie a diákot. 

3. Dolgozó esetén az izoláció megkezdése után értesíteni kell az illetékes háziorvost, aki 

megteszi a szükséges lépéseket. 

4. Bármely esetről azonnal értesíteni kell a kollégium vezetését: 

- dr. Daróczy Ágnes intézményvezető (telefon: +36-30-830-0988) vagy 

- Csicsek Attila intézményvezető-helyettes (telefon: +36-20-222-4227) 

5. A kollégium vezetése értesíti a Berettyóújfalui Tankerületi Központot a rendkívüli 

eseményről. 

6. Az izolációs helyiséget felszabadulása után lehetőleg azonnal fertőtleníteni kell, illetve 

a tanuló kollégiumi szobáját is fertőtleníteni kell. 

7. Ha a kollégium diákja otthon produkál tüneteket, a törvényes képviselő köteles 

értesíteni az iskolát és a kollégiumot. Ekkor a kollégium vezetése jelzi az esetet a 

Berettyóújfalui Tankerületi Központ felé. 

8. Kollégiumi dolgozó esetén a munkaidőn kívül jelentkező megbetegedést a dolgozó 

köteles jelezni a kollégium vezetése felé. A kollégium vezetése jelzi az esetet a 

Berettyóújfalui Tankerületi Központ felé. 

9. A kollégium vezetésének minden esetben kötelessége tájékoztatni a Hajdúszoboszlói 

Járási Hivatal Népegészségügyi Osztályát (ÁNTSZ; telefon: 52/362-216, e-mail: 

nepegeszsegugy.hajduszoboszlo.jh@hajdu.gov.hu). 

Hajdúszoboszló, 2022. augusztus 31.

mailto:nepegeszsegugy.hajduszoboszlo.jh@hajdu.gov.hu
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6. számú melléklet 

ÖSSZESÍTETT ÓRAREND – „A” HÉT – HÉTFŐ 

 
dr. Daróczy 

Ágnes 
Csicsek Attila 

Iványó 

Katalin 
Kölcsei Tibor 

Rab László 

Sándor 
Szabó Ibolya Szilágyi Jolán 

Szilágyi 

Tiborné 

Ulveczki 

Csaba Lajos 

6.00-7.00          

7.00-8.00          

8.00-9.00          

9.00-10.00  ped. felügy.        

10.00-11.00  ped. felügy.        

11.00-12.00          

12.00-13.00          

13.00-14.00   § csop. vez. f. § csop. vez. f. § csop. vez. f. § csop. vez. f. § csop. vez. f. ped. felügy.  

14.00-15.00   egyéni törődés egyéni törődés ped. felügy. egyéni törődés egyéni törődés ped. felügy.  

15.00-16.00 tematikus f. tematikus f. tematikus f. tematikus f. tematikus f. tematikus f. tematikus f. tematikus f.  

16.00-17.00   felkészítő f. felkészítő f. felkészítő f. felkészítő f. felkészítő f. felzárkóztató f.  

17.00-18.00   felkészítő f. felkészítő f. felkészítő f. felkészítő f. felzárkóztató f. felkészítő f.  

18.00-19.00   felkészítő f. felkészítő f. felkészítő f. felkészítő f. felkészítő f. ped. felügy.  

19.00-20.00     egyéni törődés ped. felügy. szakkör ped. felügy.  

20.00-21.00       egyéni törődés ped. felügy.  

21.00-22.00       ped. felügy.  ped. felügy. 

       ÉJSZAKAI Ü.  ÉJSZAKAI Ü. 
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ÖSSZESÍTETT ÓRAREND – „A” HÉT – KEDD 

 
dr. Daróczy 

Ágnes 
Csicsek Attila Iványó Katalin Kölcsei Tibor 

Rab László 

Sándor 
Szabó Ibolya Szilágyi Jolán 

Szilágyi 

Tiborné 

Ulveczki 

Csaba Lajos 

6.00-7.00       ped. felügy.  ped. felügy. 

7.00-8.00          

8.00-9.00          

9.00-10.00 ped. felügy         

10.00-11.00 ped. felügy.         

11.00-12.00 ped. felügy.         

12.00-13.00 egyéni törődés         

13.00-14.00   § csop. vez. f.  § csop. vez. f.     

14.00-15.00   egyéni törődés ped. felügy. ped. felügy.  § csop. vez. f. ped. felügy.  

15.00-16.00   szakkör DÖK. egyéni törődés egyéni törődés egyéni törődés ped. felügy.  

16.00-17.00   felkészítő f. felkészítő f. felkészítő f. felkészítő f. felkészítő f. reszortfeladat  

17.00-18.00   felkészítő f. felkészítő f. felkészítő f. reszortfeladat felkészítő f. felkészítő f.  

18.00-19.00   reszortfeladat felkészítő f. felkészítő f. felkészítő f. felkészítő f. felkészítő f.  

19.00-20.00  szakkör ped. felügy. egyéni törődés szakkör felzárkóztató f. felzárkóztató f. ped. felügy.  

20.00-21.00  ped. felügy. egyéni törődés ped. felügy    reszortfeladat  

21.00-22.00  ped. felügy.      ped. felügy.  

  
ÉJSZAKAI 

Ü. 
     ÉJSZAKAI Ü. 
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ÖSSZESÍTETT ÓRAREND – „A” HÉT – SZERDA 

 
dr. Daróczy 

Ágnes 
Csicsek Attila Iványó Katalin Kölcsei Tibor 

Rab László 

Sándor 
Szabó Ibolya Szilágyi Jolán 

Szilágyi 

Tiborné 

Ulveczki 

Csaba Lajos 

6.00-7.00  ped. felügy.      ped. felügy.  

7.00-8.00        ped. felügy.  

8.00-9.00        ped. felügy.  

9.00-10.00  ped. felügy.        

10.00-11.00  reszortfeladat        

11.00-12.00          

12.00-13.00          

13.00-14.00    § csop. vez. f.   múzeumped.   

14.00-15.00   ped. felügy. egyéni törődés ped. felügy. reszortfeladat ped. felügy.   

15.00-16.00   egyéni törődés szakkör egyéni törődés egyéni törődés egyéni törődés felzárkóztató f.  

16.00-17.00   felkészítő f. felkészítő f. felkészítő f. felkészítő f. felkészítő f. felzárkóztató f.  

17.00-18.00   felkészítő f. felkészítő f. felkészítő f. felkészítő f. felkészítő f. ped. felügy.  

18.00-19.00   felkészítő f. felkészítő f. felzárkóztató f. felkészítő f. felkészítő f. felkészítő f.  

19.00-20.00   felzárkóztató f. ped. felügy szakkör felzárkóztató f.    

20.00-21.00   ped. felügy.  reszortfeladat ped. felügy.    

21.00-22.00   ped. felügy.  ped. felügy.     

   ÉJSZAKAI Ü.  ÉJSZAKAI Ü.     
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ÖSSZESÍTETT ÓRAREND – „A” HÉT – CSÜTÖRTÖK 

 
dr. Daróczy 

Ágnes 
Csicsek Attila Iványó Katalin Kölcsei Tibor 

Rab László 

Sándor 
Szabó Ibolya Szilágyi Jolán 

Szilágyi 

Tiborné 

Ulveczki 

Csaba Lajos 

6.00-7.00   ped. felügy.  ped. felügy.     

7.00-8.00     ped. felügy.     

8.00-9.00     egyéni törődés     

9.00-10.00 ped. felügy         

10.00-11.00 ped. felügy.         

11.00-12.00 ped. felügy.         

12.00-13.00          

13.00-14.00        ped. felügy.  

14.00-15.00   egyéni törődés § DÖK-segítés egyéni törődés § csop. vez. f. ped. felügy. ped. felügy.  

15.00-16.00   csoportfogl. csoportfogl. csoportfogl. csoportfogl. csoportfogl. ped. felügy.  

16.00-17.00   felkészítő f. felkészítő f. felkészítő f. felkészítő f. felkészítő f. felzárkóztató f.  

17.00-18.00   felkészítő f. felkészítő f. felkészítő f. felkészítő f. felkészítő f. reszortfeladat  

18.00-19.00   felkészítő f. felkészítő f. felkészítő f. felkészítő f. felzárkóztató f. felkészítő f.  

19.00-20.00   felzárkóztató f. szabadidős f.  szakkör egyéni törődés ped. felügy.  

20.00-21.00    egyéni törődés  egyéni törődés ped. felügy   

21.00-22.00    ped. felügy.  ped. felügy.    

    ÉJSZAKAI Ü.  ÉJSZAKAI Ü.    
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ÖSSZESÍTETT ÓRAREND – „A” HÉT – PÉNTEK 

 
dr. Daróczy 

Ágnes 
Csicsek Attila Iványó Katalin Kölcsei Tibor 

Rab László 

Sándor 
Szabó Ibolya Szilágyi Jolán 

Szilágyi 

Tiborné 

Ulveczki 

Csaba Lajos 

6.00-7.00    ped. felügy.  ped. felügy.    

7.00-8.00      ped. felügy.    

8.00-9.00      egyéni törődés    

9.00-10.00  ped. felügy.        

10.00-11.00  ped. felügy.        

11.00-12.00          

12.00-13.00          

13.00-14.00   ped. felügy.       

14.00-15.00    ped. felügy.      

15.00-16.00       ped. felügy.   

16.00-17.00          

17.00-18.00          

18.00-19.00          

19.00-20.00          

20.00-21.00          

21.00-22.00          
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ÖSSZESÍTETT ÓRAREND – „B” HÉT – HÉTFŐ 

 
dr. Daróczy 

Ágnes 
Csicsek Attila Iványó Katalin Kölcsei Tibor 

Rab László 

Sándor 
Szabó Ibolya Szilágyi Jolán 

Szilágyi 

Tiborné 

Ulveczki 

Csaba Lajos 

6.00-7.00          

7.00-8.00          

8.00-9.00          

9.00-10.00  ped. felügy.        

10.00-11.00  ped. felügy.        

11.00-12.00          

12.00-13.00          

13.00-14.00   § csop. vez. f. § csop. vez. f. § csop. vez. f. § csop. vez. f. § csop. vez. f. ped. felügy.  

14.00-15.00   egyéni törődés ped. felügy. egyéni törődés egyéni törődés egyéni törődés ped. felügy.  

15.00-16.00 tematikus f. tematikus f. tematikus f. tematikus f. tematikus f. tematikus f. tematikus f. tematikus f.  

16.00-17.00   felkészítő f. felkészítő f. felkészítő f. felkészítő f. felkészítő f. felzárkóztató f.  

17.00-18.00   felkészítő f. felkészítő f. felkészítő f. felkészítő f. felzárkóztató f.  felkészítő f.  

18.00-19.00   felkészítő f. felkészítő f. felkészítő f. felkészítő f. felkészítő f. ped. felügy.  

19.00-20.00   ped. felügy. egyéni törődés egyéni törődés felzárkóztató f. egyéni törődés ped. felügy.  

20.00-21.00   ped. felügy.   ped. felügy. ped. felügy.   

21.00-22.00       ped. felügy.  ped. felügy. 

       ÉJSZAKAI Ü.  
ÉJSZAKAI 

Ü. 
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ÖSSZESÍTETT ÓRAREND – „B” HÉT – KEDD 

 
dr. Daróczy 

Ágnes 
Csicsek Attila Iványó Katalin Kölcsei Tibor 

Rab László 

Sándor 
Szabó Ibolya Szilágyi Jolán 

Szilágyi 

Tiborné 

Ulveczki 

Csaba Lajos 

6.00-7.00       ped. felügy.  ped. felügy. 

7.00-8.00       ped. felügy.   

8.00-9.00       egyéni törődés   

9.00-10.00 ped. felügy         

10.00-11.00 ped. felügy.         

11.00-12.00 ped. felügy.         

12.00-13.00 egyéni törődés         

13.00-14.00     § csop. vez. f.     

14.00-15.00   egyéni törődés ped. felügy. ped. felügy. egyéni törődés    

15.00-16.00   szakkör szakkör egyéni törődés felzárkóztató szakkör ped. felügy.  

16.00-17.00   felkészítő f. felkészítő f. felkészítő f. felkészítő f. felkészítő f. felzárkóztató  

17.00-18.00   felkészítő f. felkészítő f. felkészítő f. reszortfeladat felkészítő f. felkészítő f.  

18.00-19.00   reszortfeladat felkészítő f. felkészítő f. felkészítő f. felkészítő f. felkészítő f.  

19.00-20.00  szakkör felzárkóztató f.  szakkör egyéni törődés  reszortfeladat  

20.00-21.00  ped. felügy.    ped. felügy.  ped. felügy.  

21.00-22.00  ped. felügy.      ped. felügy.  

  ÉJSZAKAI Ü.      ÉJSZAKAI Ü.  
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ÖSSZESÍTETT ÓRAREND – „B” HÉT – SZERDA 

 
dr. Daróczy 

Ágnes 
Csicsek Attila Iványó Katalin Kölcsei Tibor 

Rab László 

Sándor 
Szabó Ibolya Szilágyi Jolán 

Szilágyi 

Tiborné 

Ulveczki 

Csaba Lajos 

6.00-7.00  ped. felügy.      ped. felügy.  

7.00-8.00        ped. felügy.  

8.00-9.00        ped. felügy.  

9.00-10.00  ped. felügy.        

10.00-11.00  reszortfeladat        

11.00-12.00          

12.00-13.00          

13.00-14.00   § csop. vez. f.       

14.00-15.00   ped. felügy § DÖK-segítés ped. felügy reszortfeladat ped. felügy ped. felügy.  

15.00-16.00   egyéni törődés szabadidős f. egyéni törődés egyéni törődés felzárkóztató f. felzárkóztató f.  

16.00-17.00   felkészítő f. felkészítő f. felkészítő f. felkészítő f. felkészítő f. reszortfeladat  

17.00-18.00   felkészítő f. felkészítő f. felkészítő f. felkészítő f. felkészítő f. ped. felügy.  

18.00-19.00   felkészítő f. felkészítő f. felzárkóztató f. felkészítő f. felkészítő f. felkészítő f.  

19.00-20.00   felzárkóztató f. egyéni törődés szakkör  egyéni törődés   

20.00-21.00   egyéni törődés ped. felügy. reszortfeladat     

21.00-22.00   ped. felügy.  ped. felügy.     

   ÉJSZAKAI Ü.  ÉJSZAKAI Ü.     
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ÖSSZESÍTETT ÓRAREND – „B” HÉT – CSÜTÖRTÖK 

 
dr. Daróczy 

Ágnes 
Csicsek Attila Iványó Katalin Kölcsei Tibor 

Rab László 

Sándor 
Szabó Ibolya Szilágyi Jolán 

Szilágyi 

Tiborné 

Ulveczki 

Csaba Lajos 

6.00-7.00   ped. felügy.  ped. felügy.     

7.00-8.00   ped. felügy.       

8.00-9.00   egyéni törődés       

9.00-10.00 ped. felügy         

10.00-11.00 ped. felügy.         

11.00-12.00 ped. felügy.         

12.00-13.00          

13.00-14.00       § csop. vez. f. ped. felügy.  

14.00-15.00    § csop. vez. f. egyéni törődés § csop. vez. f. ped. felügy ped. felügy  

15.00-16.00   csoportfogl. csoportfogl. csoportfogl. csoportfogl. csoportfogl. reszortfeladat  

16.00-17.00   felkészítő f. felkészítő f. felkészítő f. felkészítő f. felkészítő f. felzárkóztató f.  

17.00-18.00   felkészítő f. felkészítő f. felkészítő f. felkészítő f. felkészítő f. ped. felügy.  

18.00-19.00   felkészítő f. felkészítő f. felkészítő f. felkészítő f. felzárkóztató f. felkészítő f.  

19.00-20.00    egyéni törődés ped. felügy. szakkör múzeumped. ped. felügy.  

20.00-21.00    DÖK  egyéni törődés egyéni törődés   

21.00-22.00    ped. felügy.  ped. felügy.    

    ÉJSZAKAI Ü.  ÉJSZAKAI Ü.    
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ÖSSZESÍTETT ÓRAREND – „B” HÉT – PÉNTEK 

 
dr. Daróczy 

Ágnes 
Csicsek Attila Iványó Katalin Kölcsei Tibor 

Rab László 

Sándor 
Szabó Ibolya Szilágyi Jolán 

Szilágyi 

Tiborné 

Ulveczki 

Csaba Lajos 

6.00-7.00    ped. felügy.  ped. felügy.    

7.00-8.00    ped. felügy.      

8.00-9.00    egyéni törődés      

9.00-10.00  ped. felügy.        

10.00-11.00  ped. felügy.        

11.00-12.00          

12.00-13.00          

13.00-14.00     ped. felügy.     

14.00-15.00      ped. felügy.    

15.00-16.00        ped. felügy.  

16.00-17.00          

17.00-18.00          

18.00-19.00          

19.00-20.00          

20.00-21.00          

21.00-22.00          
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7.sz. melléklet 

A kollégiumi nevelőtanárok pénteki beosztása 13.00 és 16.00 között 

Srsz. Dátum Dolgozó neve 

1. 2022. szeptember 2. Iványó Katalin 

2. 2022. szeptember 9. Kölcsei Tibor 

3. 2022. szeptember 16. Rab László Sándor 

4. 2022. szeptember 23. Szabó Ibolya 

5. 2022. szeptember 30. Szilágyi Jolán 

6. 2022. október 7. Szilágyi Tiborné 

7. 2022. október 15. (Sz!) Iványó Katalin 

8. 2022. október 21. Kölcsei Tibor 

9. 2022. október 28. Rab László Sándor 

10. 2022. november 11. Szabó Ibolya 

11. 2022. november 18 Szilágyi Jolán 

12. 2022. november 25. Szilágyi Tiborné 

13. 2022. december 2. Iványó Katalin 

14. 2022. december 9. Kölcsei Tibor 

15. 2022. december 16. Rab László Sándor 

16. 2023. január 6. Szabó Ibolya 

17. 2023. január 13. Szilágyi Jolán 

18. 2023. január 20. Szilágyi Tiborné 

19. 2023. január 27. Iványó Katalin 

20. 2023. február 3. Kölcsei Tibor 

21. 2023. február 10. Rab László Sándor 

22. 2023. február 17. Szabó Ibolya 

23. 2023. február 24. Szilágyi Jolán 

24. 2023. március 3. Szilágyi Tiborné 

25. 2023. március 10. Iványó Katalin 

26. 2023. március 17. Kölcsei Tibor 

27. 2023. március 24. Rab László Sándor 

28. 2023. március 31. Szabó Ibolya 

29. 2023. április 14. Szilágyi Jolán 

30. 2023. április 21. Szilágyi Tiborné 

31. 2023. április 28. Iványó Katalin 

32. 2023. május 5. Kölcsei Tibor 

33. 2023. május 12. Rab László Sándor 

34. 2023. május 19. Szabó Ibolya 

35. 2023. május 26. Szilágyi Jolán 

36. 2023. június 2. Szilágyi Tiborné 

37. 2023. június 9. Iványó Katalin 

 

Hajdúszoboszló, 2022. szeptember 1. 
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8. számú melléklet 

Kollégiumi nevelőtanárok vasárnapi beosztása 

Srsz. Dátum Ügyeletesek 

1. 2022. 09. 04. Kölcsei Tibor – Szabó Ibolya 

2. 2022. 09. 11. Iványó Katalin – Rab László Sándor 

3. 2022. 09. 18. Csicsek Attila – Szilágyi Tiborné 

4. 2022. 09. 25. Szilágyi Jolán – Ulveczki Csaba 

5. 2022. 10. 02. Kölcsei Tibor – Szabó Ibolya 

6. 2022. 10. 09. Iványó Katalin – Rab László Sándor 

7. 2022. 10. 16. Csicsek Attila – Szilágyi Tiborné 

8. 2022. 10. 23. Szilágyi Jolán – Ulveczki Csaba 

9. 2022. 11. 06. Kölcsei Tibor – Szabó Ibolya 

10. 2022. 11. 13. Iványó Katalin – Rab László Sándor 

11. 2022. 11. 20. Csicsek Attila – Szilágyi Tiborné 

12. 2022. 11. 27. Szilágyi Jolán – Ulveczki Csaba 

13. 2022. 12. 04. Kölcsei Tibor – Szabó Ibolya 

14. 2022. 12. 11. Iványó Katalin – Rab László Sándor 

15. 2022. 12. 18. Csicsek Attila – Szilágyi Tiborné 

16. 2023. 01. 02. (H!) Szilágyi Jolán – Ulveczki Csaba 

17. 2023. 01. 08. Kölcsei Tibor – Szabó Ibolya 

18. 2023. 01. 15. Iványó Katalin – Rab László Sándor 

19. 2023. 01. 22. Csicsek Attila – Szilágyi Tiborné 

20. 2023. 01. 29. Szilágyi Jolán – Ulveczki Csaba 

21. 2023. 02. 05. Kölcsei Tibor – Szabó Ibolya 

22. 2023. 02. 12. Iványó Katalin – Rab László Sándor 

23. 2023. 02. 19. Csicsek Attila – Szilágyi Tiborné 

24. 2023. 02. 26. Szilágyi Jolán – Ulveczki Csaba 

25. 2023. 03. 05. Kölcsei Tibor – Szabó Ibolya 

26. 2023. 03. 12. Iványó Katalin – Rab László Sándor 

27. 2023. 03. 19. Csicsek Attila – Szilágyi Tiborné 

28. 2023. 03. 26. Szilágyi Jolán – Ulveczki Csaba 

29. 2023. 04. 02. Kölcsei Tibor – Szabó Ibolya 

30. 2023. 04. 16. Iványó Katalin – Rab László Sándor 

31. 2023. 04. 23. Csicsek Attila – Szilágyi Tiborné 

32. 2023. 05. 01. (H!) Szilágyi Jolán – Ulveczki Csaba 

33. 2023. 05. 07. Kölcsei Tibor – Szabó Ibolya 

34. 2023. 05. 14. Iványó Katalin – Rab László Sándor 

35. 2023. 05. 21. Csicsek Attila – Szilágyi Tiborné 

36. 2023. 05. 29. (H!) Szilágyi Jolán – Ulveczki Csaba 

37. 2023. 06. 04. Kölcsei Tibor – Szabó Ibolya 

38. 2023. 06. 11. Iványó Katalin – Rab László Sándor 



 

56 
 

9. számú melléklet 

Egészségfejlesztési Munkacsoport Éves munkaterve 2022/2023. tanévre 

„Az egészség a teljes testi, lelki és szociális jóllét állapota, és nem csupán a betegség hiánya” 

Dátum Feladat, esemény megnevezése Költségek Felelős 

szept. 27. "Egy kicsi mozgás mindenkinek kell" 

Egészségnevelési nap Szűrés a 

Magyar Vöröskereszt 

Hajdúszoboszlói Területi 

Szervezetének közreműködésével 

-vérnyomás 

-testsúly 

-testzsír mérés 

-BMI számítás 

  

  Sallainé Csiki 

Henrietta, Szilágyi 

Tiborné 

szept. 28. "Egy kicsi mozgás mindenkinek kell" 

Sportnap  

Játékos sportvetélkedők, 

sportversenyek, valamint kispályás 

focimérkőzés fiúk részére. 

5.000,-Ft jutalom Rab László Sándor, 

Sallainé Csiki 

Henrietta, Szilágyi 

Jolán 

        

okt. első hete Elsősegély-oktatás a nevelőtestület és 

a diákok részére külső szakember 

bevonásával 

A mindennapi életben mindenki 

kerülhet olyan helyzetbe, hogy 

elsősegélyt kell nyújtani. Célunk, 

hogy ilyen esetekben merjünk 

cselekedni és ne ijedjünk meg. 

24.000,- Ft 

egyszeri megbízási 

díj 

Sallainé Csiki 

Henrietta Iványó 

Katalin, Szabó 

Ibolya 

okt. Kollégiumi asztalitenisz bajnokság 

Nagy kedvenc kollégiumunkban az 

asztalitenisz játék. Szinte minden nap 

előkerül az asztal és az ütő. Ezért házi 

bajnokság keretében bajnokságot 

szoktunk tartani.  

3.000,- Ft jutalom  Rab László Sándor, 

Sallainé Csiki 

Henrietta, Csicsek 

Attila 

nov. 3. hete A Diabétesz világnapot minden év 

nov. 14-én ünnepeljük.  

Sajnos ez népbetegségnek számít és 

egyre több fiatalt érint. 

Ebből az alkalomból egy interaktív 

előadást láthatunk és hallhatunk a 

Balmazújvárosi Egészségfejlesztési 

Iroda közreműködésében, majd a 

végét egy diabetikus üdítő kóstolóval 

zárjuk le. 

  Sallainé Csiki 

Henrietta, Rab 

László Sándor 
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dec. első hete " Csak egy életed van!"AIDS-ellenes 

világnap - AIDS vetélkedő Kovács 

Máté Városi Művelődési Központ és 

Könyvtár rendezésében. 

  Sallainé Csiki 

Henrietta, Szabó 

Ibolya 

dec. A Magyar Vöröskereszt karácsonyi 

adományának átadása hátrányos 

helyzetű kollégisták részére 

  Sallainé Csiki 

Henrietta, Szilágyi 

Jolán, Iványó Katalin 

        

jan. második 

hete 

a Debreceni Orvostanhallgatók 

Egyesületének előadása, Szexuális 

felvilágosítás, fogamzásgátlás stb. 

  Sallainé Csiki 

Henrietta Szilágyi 

Tiborné 

jan. utolsó 

hete 

Csocsóbajnokság 

 

Egy kis benti mozgás, szurkolás a téli 

sötét és hosszú estéken igazán jól 

esik. 

5.000,- Ft jutalom Rab László Sándor, 

Sallainé Csiki 

Henrietta, Csicsek 

Attila 

        

febr. Nálad a labda! -Sporthónap  

 

3 héten keresztül a szomszédos 

intézménynek, a Berettyóújfalui SZC 

Közgazdasági technikum 

tornatermének bérlése, -kollégistáink 

mozgásigényének kielégítésére 

36.000,- Ft 

terembérlés 

Rab László Sándor, 

Csicsek Attila, 

Szilágyi Tiborné, 

Sallainé Csiki 

Henrietta 

márc. 2. hete Nárciszfutás - Futás a rákbetegek 

méltóságáért sárga pólóban. 

 

Célunk, hogy felhívjuk a figyelmet 

arra, hogy az emberi méltóságot az 

élet utolsó percéig meg kell őrizni.  

5.000,-Ft jutalom Rab László Sándor, 

Szabó Ibolya, 

Sallainé Csiki 

Henrietta 

 márc. vége 

ápr. eleje 

Happy hét – az Országos 

Gyógyszerészeti és Élelmezés-

egészségügyi Intézet felhívása a 

vízivás népszerűsítésére. 

Egy héten keresztül a vízé a főszerep, 

Kahoot vetélkedő, vízbár, kisfilm 

megtekintése stb. 

 3.000,-Ft 

anyagköltség 

Sallainé Csiki 

Henrietta, Szabó 

Ibolya, Szilágyi 

Tiborné, Iványó 

Katalin, Rab László 

Sándor  

ápr. 2. hete Tavaszi egészségnevelési napok  

 - egészséges "nasi" kóstoló 

 

Olyan egészséges, pl. cukormentes, 

gyümölcsös édesség kóstolója, amivel 

az egészséges táplálkozásra hívjuk fel 

a figyelmet.  

10.000-,Ft 

alapanyag 

Sallainé Csiki 

Henrietta, Rab 

László Sándor 

ápr. 2. hete "Egy csepp vér" IX. Közös véradó 

nap a BSZC Közgazdasági 

technikummal 

  Sallainé Csiki 

Henrietta, Csicsek 

Attila 

ápr. utolsó 

hete 

Katasztrófavédelmi verseny 

A kollégiumi csapat szervezése, 

felkészítése. 

  Sallainé Csiki 

Henrietta, Pesír 

Gergő 
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ápr. utolsó 

hete 

A Magyar Vöröskereszt 

elsősegélynyújtó versenye 

A kollégiumi csapat szervezése, 

felkészítése. 

  Sallainé Csiki 

Henrietta, Pesír 

Gergő 

   
  

máj. utolsó 

hete 

Gyermeknap alkalmából a 

Vöröskeresztes befizetett tagdíjból 

visszaigényelhető összegből 

gyümölcskompozíciók, dekorációk 

készítése majd elfogyasztása. 

  Sallainé Csiki 

Henrietta, Iványó 

Katalin, Szilágyi 

Jolán, Szabó Ibolya, 

Szilágyi Tiborné, 

Rab László Sándor 

 

A programok a teljes tanévre vonatkozó költségigénye: 91.000 Ft 

 

 

 

A programok pénzügyi fedezete az intézmény Pedagógiai Programjának jóváhagyott keretéből 

biztosított. 

 

 

 

 

 

Hajdúszoboszló, 2022. 08. 31. 
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10. számú melléklet 

 

 

ÖKOCSOPORT 

ÉVES MUNKATERVE 

 

2022/2023. TANÉV 
 

 

 

 

KÉSZÍTETTE: SZABÓ 

IBOLYA 
NEVELŐTANÁR 

ÖKOCSOPORT VEZETŐJE 
 

 

 

 

 

JÓVÁHAGYTA: DR. DARÓCZY 

ÁGNES 
INTÉZMÉNYVEZETŐ 
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Környezeti nevelésünk célja a környezettel harmóniában élő, környezettudatos gondolkodású fiatalok 

nevelése, akik odafigyelnek környezetükre, s ehhez megfelelő tudással, beállítottsággal, motivációval 

rendelkeznek. Elsődleges célunk a megfelelő környezeti attitűd kialakítása. A ma környezeti nevelése a 

holnap környezeti kihívásaira készít fel. A környezeti nevelésnek értékközvetítőnek kell lennie. A 

környezeti nevelés katalizátorként segítheti tanulóink érzelmi és esztétikai nevelését. 

 

ÖKO-PROGRAMOK, TEVÉKENYSÉGEK A 2022/2023. TANÉVBEN 

IDŐPONT TEVÉKENYSÉG CÉLCSOPORT ESZKÖZÖK, 

KÖLTSÉGEK 

FELELŐS 

szept. Szobanövények elhelyezése 

a tanulótermekben, a tanév 

során folyamatos 

gondozásuk 

Kollégium 

diákjai 

Tanulók, pedagógusok által 

hozott szobanövények 

Szabó Ibolya, 

Iványó Katalin 

A vízzel és az energiával 

való takarékoskodásra 

(vízfogyasztás, fűtés, 

világítás) felhívó plakátok 

készítése és kihelyezése a 

szinteken 

Kollégium 

diákjai 

A3-as másolópapírok Szabó Ibolya 

 

Papírgyűjtés; 

Konténerrendelés szükség 

szerint 

Fiú kollégisták Kiskocsi Rab László 

Sándor 

okt. Az Európai Fenntartható 

Fejlődési Héthez 

kapcsolódó, a Világ 

Legnagyobb Tanórája 

rendezvény 

Kiválasztott 

diákok 

 Szabó Ibolya 

 

Papírgyűjtés Fiú kollégisták Kiskocsi Rab László 

Sándor 

Fotópályázat meghirdetése: 

„Őszi-téli táj” témában 

Tankerület 

kollégiumai 

 Csicsek Attila 

nov. Európai 

Hulladékcsökkentési Hét: 

-Őszi szemétszedési akció 

-Takarékoskodj! akciók 

-Ismeretterjesztő filmek 

vetítése 

Kollégium 

diákjai 

A3-as másolópapírok. 

Szemeteszsákok, 

gumikesztyűk 3.000 Ft. 

 

Csicsek Attila, 

Rab László 

Sándor, 

Szabó Ibolya 

dec. Természetfilmek vetítése 

-Vad víz - magyar 

természetfilm, 2021 

 https://www.youtube.com 

/watch?v=mdXgAaGsgf8 

 

 

jan. Kiállítás a fotópályázat 

képeiből a Szép Ernő 

Kollégium aulájában 

Tankerület 

kollégiumai 

Fotókarton, előhívás 

költsége 10.000 Ft 

Jutalmazás 6.000 Ft 

Csicsek Attila, 

Kölcsei Tibor 

febr. Ökológiai vetélkedő a 

tanulócsoportok 4 fős 

csapatai részére 

Kollégium 

diákjai (20 fő) 

Jutalmazás: 5.000 Ft Csicsek Attila, 

Rab László 

Sándor, 

Szabó Ibolya 

Fotópályázat meghirdetése: 

„Ébred a természet” 

témában 

Tankerület 

kollégiumai 

 Csicsek Attila 

márc. Víz világnapja: 

-A Hungarospa 

Hajdúszoboszlói Zrt. 

Kollégium 

diákjai (25 fő) 

 Rab László 

Sándor, 

Szabó Ibolya 

https://www.youtube.com/
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ásványvíz palackozójának 

meglátogatása 

-Ismeretterjesztő filmek 

vetítése 

-Kahoot-vetélkedő 

ápr. 24-28. Fenntarthatósági témahét: 

-a helyi Komplex 

hulladékgazdálkodási telep 

meglátogatása 

-tavaszi szemétszedési 

akció 

-interaktív foglalkozás 

-virágültetés 

-papírgyűjtés 

Kollégium 

diákjai 

A3-as másolópapírok. 

Szemeteszsákok, 

gumikesztyűk 3.000 Ft. 

Egynyári növények, 

virágföld vásárlása 10.000 

Ft 

Kiskocsi 

Csicsek Attila, 

Rab László 

Sándor, 

Szabó Ibolya, 

Iványó Katalin 

máj. A közelben található 

természeti értékek 

megismerése: kerékpáros 

kirándulás – Két-halom, 

Kráter-tó 

Kollégium 

diákjai 

Kerékpárok szervizelése 

30.000 Ft 

Csicsek Attila, 

Rab László 

Sándor, 

Szilágyi Tiborné 

Kiállítás a fotópályázat 

képeiből a Szép Ernő 

Kollégium aulájában 

Tankerület 

kollégiumai 

Fotókarton, előhívás 

költsége 10.000 Ft 

Jutalmazás 6.000 Ft 

Csicsek Attila, 

Kölcsei Tibor 

Papírgyűjtés Fiú kollégisták Kiskocsi Rab László 

Sándor 

 

Folyamatosan zajló projektjeink a tanév során: 

• PET palackok és műanyag kupakok szelektív gyűjtése. A Coca-Cola pályázaton nyert 

szelektív hulladékgyűjtők használata 

• Környezetvédelmi őrjárat: a kollégista diákok figyelmének felhívása a fűtéssel, 

világítással, vízzel való takarékoskodásra; ennek ellenőrzése, értékelése havonkénti 

rendszerességgel. A tanulócsoportok kijelölt tagjai végzik az ellenőrzést. A legjobb 

csoport tanév végén jutalomban részesül (10.000 Ft) 

• a tanulótermekben elhelyezett szobanövények gondozása 

• a kollégium környezetének folyamatos rendben tartása (közös helyiségek, udvar) 

• komposztálás 

 

A programok teljes tanévre vonatkozó költségigénye kb. 93.000 Ft. 

Hajdúszoboszló, 2022. szeptember 7. 

Ökocsoport tagjai: 
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10. számú melléklet 

 

A programok pénzügyi fedezete az intézmény Pedagógiai Programjának jóváhagyott keretéből 

biztosított. 

 

Hajdúszoboszló, 2022. szeptember 7. 
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Legitimációs záradék 

 

Aláírásommal tanúsítom, hogy a 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 70. § (2) által 

biztosított jog alapján az iskola nevelőtestülete 2022. szeptember 8-án tartott nevelőtestületi 

értekezleten megtárgyalta és elfogadta a kollégium Munkatervét. 

Kelt: Hajdúszoboszló, 2022. szeptember 8. 

 

 

 

 

 

Aláírásommal tanúsítom, hogy a 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 69. § (1) által 

biztosított jog alapján 2022. szeptember 8. napján jóváhagyásra került a kollégium Munkaterve. 

Kelt: Hajdúszoboszló, 2022. szeptember 8. 

 

  
 

 

A Berettyóújfalui Tankerületi Központ, mint az intézmény fenntartója egyetértési jogkört 

gyakorol. Aláírásommal tanúsítom, hogy a fenntartó döntésre jogosult vezetője a Munkaterv 

fenti rendelkezéseivel egyetért, azokat jóváhagyja, a többletköltségekkel járó tevékenységek 

működésének pénzügyi fedezetét biztosítja. 
 


