KOLLÉGIUMI MUNKAKÖZÖSSÉGI

MUNKATERV
2020/2021 tanévre
Készült az iskolai munkatervhez.
Készítette: Pethe Anita csoportvezető nevelőtanár
A kollégium munkaközösségi tervét a kollégiumi nevelők, a kollégiumi diákönkormányzat
véleményét figyelembe véve állítottam össze.
Személyi feltételek:
Nevelőtanárok:
Pethe Anita kollégiumvezetői feladatokkal megbízott csoportvezető, nevelőtanár
(környezettan),
Kuczeráné Sípos Judit csoportvezető nevelőtanár ,
Tokai Péter nevelőtanár (történelem),
Rauschenberger Flávia „óraadó” ,
Szarkan Endre éjszakai ügyeletes
Kisegítő személyzet:
Kovács Sándorné – takarító
Tálas Éva – takarító
Csoportvezetői célok és feladatok a 2020/2021 tanévre:
Kollégiumunk az iskolával közös igazgatói irányítás alatt dolgozik, ezért nevelési céljaink
és feladataink igazodnak az iskola nevelési céljaihoz és feladataihoz. Ezen célok és feladatok
kiegészülnek a speciális kollégiumi célokkal és feladatokkal.





a csoport tanulóinak teljes körű megismerése (kiemelten az új diákok
beilleszkedésének segítése)
segítség a szocializációs hátrányok leküzdésében
a speciális nevelési igényű diákok csoporton belüli helyzetének fokozott koordinálása,
segítése
egyéni törődés, érzelmi támogatás megadása minden diáknak







a szülőkkel, osztályfőnökökkel való szoros kapcsolat kialakítása
a diákok aktív bevonása a közösségi munkába, motiválás
a tanulmányi munka, a mindennapos felkészülés evidenciájának a közvetítése
a szabadidő hasznos eltöltésének megszerettetése, a kollégiumi programokban való
bekapcsolódásra és aktív szerepvállalásra bíztatás
a csoport egyedi arculatának kialakítása

Kollégiumunk alapfeladata
Megteremteni a megfelelő feltételeket azon tanulók számára, akiknek a lakóhelyén nincs
lehetőség a tanuláshoz, illetve akiknek a szülő nem tudja biztosítani a tanuláshoz szükséges
körülményeket.

Éves terv
Hónap
Megnevezés
Szeptember Szülői értekezlet a 9.
évfolyamos és az új diákok
szüleinek
Beköltözéssel kapcsolatos
adminisztrációk elvégzése,
csoport és szobaközösségek
kialakítása, Házirend
ismertetése, Tűz- és
balesetvédelmi oktatás a
csoportokban

Felelős
Pethe Anita

Határidő
2020. 08. 31.

Csoportvezető tanárok

2020. 09. 01.-04.

Karcag megismerése az új
Csoportvezető tanárok
kollégistáknak
Diákönkormányzat munkájának Pethe Anita
beindítása

2020. 09. 03.

Szabadidős foglalkozások
beindítása

2020. 09. hó

Csoportvezető tanárok

Csoportfoglalkozások
Csoportvezető tanárok
tematikájának, valamint a
csoportok munkatervének a
leadása
Kollégiumi csoportnaplók
Csoportvezető tanárok
leadása, Kollégiumi Törzskönyv

2020. 09. 01-04.

2020. 09. 30-ig

2020. 09.30-ig

Október

Szabadidős foglalkozások

Nevelőtanárok

1849. október 6.Tokai Péter
megemlékezés az aradi
vértanúkról. Faliújságot készít a
kijelölt csoport
Honlap frissítéséhez szakmai
anyag összeállítása
Statisztikai létszámjelentés

Pethe Anita
Pethe Anita

2020.10.hó-tól
folyamatos 2021.
06.15-ig
2020. 10. 06.

2020. 10. hó
folyamatosan
2020. 10. 15.

Megemlékezés az ’56-os
Tokai Péter
forradalomról. Faliújságot készít
a kijelölt csoport

2020. 10. 22.

Diákközgyűlés és „Gólyaavató”
szervezése DISCO

2020. 10. 10.

November
Halloween parti

Csoportvezető tanárok
a Diákönkormányzat
együttműködésével

Őszi szünet
Csoportvezetők

2020. 11. 05.

December
Mikulás Est

Kuczeráné Sípos Judit

„ Kézműves kuckó” a
karácsonyhoz kötődően.
Karácsonyi ajándéktárgyak
készítése

2020. 12. 06.
2020. 12.hó
folyamatosan

Kuczeráné Sípos Judit

Karácsonyi dekoráció készítése
az aulába

kollégiumi csoportok

2020. 12. hó
folyamatosan

Karácsony-est szervezése

Kuczeráné Sípos Judit

2020. 12. 18.

Téli szünet
Január

Tanulmányi eredmények
összesítése csoportszinten,
kollégiumi féléves munka
értékelésének elkészítése

Csoportvezető
tanárok,
Pethe Anita

2021. 01. 03. - félév
zárásáig folyamatos

Magyar Kultúra Napja
Pethe Anita
alkalmából városi
megemlékezésen való részvétel,
és vetélkedő szervezése

2021. 01. 22.

Az első félév zárása. A
csoportvezető tanárok írásbeli
beszámolói alapján a
tantestület értékeli a
pedagógiai munka
eredményeit, hatékonyságát.

Pethe Anita

2021. 01. hó

Csoportvezető tanárok

2021. 02. 14.

Diákönkormányzat féléves
munkájáról beszámoló
Február
Valentin-napi „Szoba dekoráló
verseny” és vetélkedő

Március

Április

A kommunista diktatúrák
Pethe Anita
áldozatainak emléknapja
(február 25.) alkalmából
faliújságot készít kijelölt csoport

2021. 02. 23.

Diák közgyűlés, Farsang

Diákönkormányzat
Csoportvezető tanárok

2021. 02. hó

Nőnapi meglepetés – fiúk
köszöntik a lányokat

Tokai Péter

2021. 03. 08.

Megemlékezés 1848. március
15-ről - Faliújságot készít a
kollégium minden csoportja

Pethe Anita
Tokai Péter
Kuczeráné Sípos Judit

2021. 03. 14.

(szervezéstől függően)

Tavaszi szünet
Tavaszváró vetélkedő
A holokauszt áldozatainak
emléknapja (április 16.)
alkalmából faliújságot készít

Pethe Anita
Tokai Péter

2021. 04. 11.
2021. 04. 14.

Május

Kollégiumi ballagás

Csoportvezető tanárok

2021. 04. 27.

Részvétel a Szakmák éjszakája
rendezvényen

Csoportvezető tanárok

2021. 04. hó

Év elején elkészített
szobaleltárok ellenőrzéseállapotfelmérés véglegesítése

Csoportvezető tanárok

2021. 05. második
hete

Kirándulás

Tokai Péter

Tanulmányi eredmények
ellenőrzése

Csoportvezető tanárok

Szervezéstől
függően
folyamatosan

Szobák átadása leltár szerint a
nyári szünetre

Csoportvezető tanárok

2021. 06. 13-15.

Középiskolákba történő
beiratkozáson való megjelenés

Vezetőség

Hivatalos
beiratkozások
napján
intézményenként

Nyári gyakorlatra maradó
diákok szobabeosztásának és
tanári munkarend elkészítése

Pethe Anita

2021.06.16.

Csoportok tanulmányi
eredményének összesítése,
beszámolók elkészítése

Csoportvezető tanárok

2021.06.hó

Június

Július

Szakmai gyakorlatok ideje alatti Nevelőtanárok
szabadidős programok
(beosztás szerint)

Karcag, 2020. szeptember 03.
Pethe Anita
nevelőtanár

