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 Helyzetelemzés: 

 

A kollégium munkaközössége: 

Jantos Szilvia kollégiumvezető, 

Bartolák Andrea  csoportvezető, 

Dr. Némethné Roszik Zsuzsanna  csoportvezető,                                                          

Sipka Tamás csoportvezető, Dök segítő pedagógus , 

Zimányi József csoportvezető, 

Lengyelné Makay Helga részmunkaidős nevelőtanár. 

 

A kollégiumi tanulók:  

A létszám jelenleg 83 fő. A végleges létszám október 1-re alakul ki.  Sokféle 

szempontból, igencsak vegyes a tanulók összetétele. Korban 14 évestől 19 

évesig vannak kollégistáink, azaz gyermektől felnőttig. Többségében az 

anyaintézmény tanulói, gimnáziumi tanulók, 9. évfolyamtól 12. évfolyamig, de 

van általános iskolás 8. évfolyamos diákunk is. Más iskolák diákjait is fogadtuk 

a Kossuth Lajos Szakgimnázium és Szakközépiskolából (4 fő) és a Székács 

József Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnáziumból (5 fő). Nemüket 

tekintve a kollégisták 59%-a lány, 41%-a fiú. Ennek megfelelően ebben a 

tanévben is két tiszta lánycsoportot, egy tiszta fiúcsoportot és egy vegyes 

csoportot indítottunk. Lakóhelyüket nézve közel és az ország túlsó csücskében 

lakók is vannak, külföldről pedig egy fő Romániából érkezett. Kollégistáink 

csaknem fele sportoló.  
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Tárgyi feltételek: 

 

A kollégium IKT- és szabadidős eszközökkel jól ellátott. A nyáron kaptunk 16 

új ágyat, amiket a harmadik emeleten helyeztünk el. Kifestették az első és 

harmadik emeleti vizes blokkokat. 

 

 

 

 

 

„A kollégium - a kollégiumi jogviszony fennállása alatt - biztosítja diákjai 

számára azok iskolai tanulmányai folytatásához szükséges kollégiumi 

feltételeket. Köznevelési feladatait kollégiumi ellátás, nemzetiségi kollégiumi 

ellátás, illetve sajátos nevelési igényű tanulók kollégiumi ellátásán keresztül 

valósítja meg.” 

 

A kollégiumi csoportmunka a Kollégiumi nevelés országos alapprogramja 

(KNOAP) által előírt, a Nemzeti Alaptanterv által felsorolt 12 fejlesztési terület, 

illetve nevelési cél megvalósítását célozza. 

 

 

1. A tanulás tanítása 

2. Az erkölcsi nevelés 

3. Nemzeti öntudat, hazafias nevelés 

4. Állampolgárságra, demokráciára nevelés 

5. Az önismeret és a társas kultúra fejlesztése 

6. A családi életre nevelés 

7. Testi és lelki egészségre nevelés 

8. Felelősségvállalás másokért, önkéntesség 

9. Fenntarthatóság, környezettudatosság 

10. Pályaorientáció 

11. Gazdasági és pénzügyi nevelés 

12. Médiatudatosságra nevelés 
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A tanév kiemelt céljai és feladatai: 

• Az új kollégisták beilleszkedésének segítése, a csoportok összetartozásának 

erősítése 

• Környezettudatosság, a szobarend kialakítása és megtartása 

• A tanulási technikák támogatása, a tanulásmódszertan elsajátítása 

• A szabad világ káros hatásainak megelőzése 

 

Fontosnak tartjuk, hogy külön figyelmet fordítsunk a kilencedikes tanulók 

beilleszkedésére, de ebben a tanévben a felsőbb évesek csoporthoz tartozásának 

erősítése is kiemelt feladatunk. Az előző tanévben azt tapasztaltuk, hogy nagy 

szükség van a közösségi programokra, az összetartozás támogatására, az 

egymáshoz való alkalmazkodás elsajátítására. 

A szobarend kialakítása és megtartása is visszatérő célunk. Az előző tanévben 

nem sikerült maradéktalanul megfelelni ennek az elvárásnak, ezért újra kiemelt 

feladatnak jelöltük ki. 

Fontos dolognak érezzük, hogy diákjaink elsajátítsák a felkészülés során jól 

működő technikákat, hatékony tanulási módszereket. 

Az utóbbi időben azt vettük észre, hogy a kollégisták az intézményen kívül 

egyre nagyobb arányban dohányoznak, vagy fogyasztanak alkoholt.  Modern 

világunkban egyre könnyebben juthatnak hozzá különböző kábítószerekhez is. 

Ebben a tanévben külön figyelmet szeretnénk fordítani a megelőzésre, 

tájékoztatásra. 

 

Kollégiumi feladataink: 

- a csoport tanulóinak megismerése 

- új kollégisták beilleszkedésére való odafigyelés, esetleges konfliktusok 

megelőzése, kezelése 

- hátrányos helyzetű tanulókkal való fokozott törődés 

- szülőkkel, osztályfőnökökkel való kapcsolattartás 

- egyenlő bánásmód 

- tanulmányi eredmények nyomon követése 

- felzárkóztatás, tehetséggondozás 

- szabadidő hasznos eltöltésének a kialakítása 

- alapvető szociális készségek fejlesztése (tolerancia, empátia, kooperáció 

stb.) 
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- kollégium szabályainak betartatása 

- otthonos környezet biztosítása 

 

A kötelező és szabadon választott foglalkozások, az egyéni beszélgetések fontos 

szerepet játszanak a kollégisták személyiségének, viselkedésének, neveltségének 

fejlesztésében. A békés egymás mellett élés kialakítása, a szabályok követése és 

betartása, illetve a kollégiumi élethez való alkalmazkodás alapvetői fejlesztési 

területek. 

A csoportfoglalkozások alkalmával a diákok megismerkednek a különböző 

tanulási technikákkal, stratégiákkal, stressz kezelési eljárásokkal, amelyeket 

felhasználhatnak az iskolai tanulás folyamán. Szintén fontos az alapvető erkölcsi 

értékek elsajátítása, illetve a magyar nemzeti tudat kialakítása, ápolása. 

Hangsúlyos még a magyarországi nemzetiségek megismerése, a sztereotípiák, 

előítéletek felismerése és kezelése. Emellett szintén fontos nevelési feladat a 

jogokkal, kötelességekkel való ismerkedés, amelyeket már a kollégiumi élet 

során is alkalmazniuk kell (ld. DÖK). A család szerepe, főként a családmodellek 

átalakulásával, szintén hangsúlyos elemként jelenik meg a csoportfoglalkozások 

során. Az egészséges életmódra törekvés, a környezetre való odafigyelés, az 

egész életen át tartó tanulás fogalma mellett az önkéntesség kérdése is központi 

helyet foglal el a kollégisták nevelésében. Egyik legfőbb célunk az empátia, 

tolerancia, mások elfogadásának kialakítása, amelyek az értelmiségi és kulturált 

emberi lét nélkülözhetetlen elemei. Emellett a középiskolai szakaszban a 

pályaválasztáshoz, továbbtanuláshoz (esetleges álláskereséshez) szükséges 

ismeretek, képességek, készségek, attitűdök fejlesztése is célként jelenik meg. 

A szabadidős tevékenységek során a diákok megtanulják a szabadidő hasznos 

eltöltésének különböző formáit. A társas kapcsolatok, a szociális kompetencia és 

az együttélés, egymás mellett élés ennek következtében is folyamatosan 

fejlődik. Feladatunk, hogy a csoport tagjai felelősségteljesen és hasznosan 

töltsék szabadidejüket. 

 

Ápolni és erősíteni szeretnénk a pozitív közösségi szokásokat, fejleszteni a 

szociális készségeket (empátia, tolerancia, kooperáció, konfliktuskezelés, 

kommunikációs és vitakultúra, szervezőkészség stb.) segíteni a közösségi 

együttélés szabályainak elsajátítását. 
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Arra törekszünk, hogy mielőbb kialakuljon a kollégiumban a megfelelő 

életritmus (étkezés, öltözködés, tisztálkodás, testápolás, rendszeretet stb.) 

Szeretnénk megelőzni az egészségkárosító szokások kialakulását. Célunk, hogy 

a gyerekek otthonosan érezzék magukat a kulturált, esztétikus környezetben. 

Igyekszünk megóvni a gyerekekkel a kollégium épületét. Környezettudatos 

magatartásra neveljük diákjainkat. 

 

Foglalkozások 

 

Ebben a tanévben a kollégisták a következő szabadon választható 

foglalkozásokra jelentkezhetnek: 

- Tömegsport (Zimányi József) 

- Környezetünk szépítése, óvása (dr. Némethné Roszik Zsuzsanna) 

- Önismereti szakkör (Jantos Szilvia) 

- Angol korrepetálás (Bartolák Andrea) 

- Történelem korrepetálás (Sipka Tamás) 

- Gazdálkodási játékok (Lengyelné Makay Helga) 

 

A tanév során szervezett közösségi programok, ünnepélyek, rendezvények jó 

lehetőséget biztosítanak a kívánatos normarendszer beépülésére, az értékek 

közvetítésére.  

A kollégium munkarendje alkalmazkodik a középiskola munkarendjéhez. A 

középiskola által meghatározott Tanév rendje intézményegységünkre is 

érvényes. Diákjaink a középiskolában vesznek részt a nemzeti ünnepek 

megemlékezésein, a kollégiumban a csoportfoglalkozásokon kerül ezekre sor. 

 

Programterv a 2021/2022-es tanévre: 

SZEPTEMBER: 14-én 

Kollégiumi új-diák avató 

Felelős: Sipka Tamás 
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OKTÓBER: 6-án 

Szalonnasütés 

Felelős: Lengyelné Makay Helga 

NOVEMBER: 

Halloween-hét 

Felelős: Zimányi József 

DECEMBER: 

6-án: Mikulás-járás 

Felelős: Bartolák Andrea 

15-én: Karácsonyi vacsora 

Felelős: Dr. Némethné Roszik Zsuzsanna 

20-án: Mézeskalács-sütés 

Felelős: Jantos Szilvia 

JANUÁR: 

Moziest 

Felelős: Sipka Tamás 

FEBRUÁR 

Gofrisütő verseny 

Felelős: Lengyelné Makay Helga 

MÁRCIUS: 

Csocsóbajnokság 

Felelős: Bartolák Andrea 
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ÁPRILIS: 27-én 

Ballagás 

Felelős: Dr. Némethné Roszik Zsuzsanna 

MÁJUS: 

Billiárd-bajnokság: 

Felelős: Zimányi József 

JÚNIUS: 8-án 

Kollégiumi évzáró vacsora 

Felelős: Jantos Szilvia 

 

A nevelőtanároknak mindezeken kívül saját feladataik is vannak, amivel 

biztosítják  a kollégium zavartalan működését. 

Bartolák Andrea és Lengyelné Makay Helga: rendezvények helyszínének 

berendezése a diákokkal. 

Dr. Némethné Roszik Zsuzsanna: karácsonyi és ballagási műsor 

összeállítása és betanítása, a kollégium dekorálása. 

Sipka Tamás: a DÖK segítése, a programok megvalósításának támogatása. 

Zimányi József: kollégiumi zenekar vezetése, események fotózása, 

ballagási ajándék és tabló készítése. 

 

Kapcsolattartás a szülőkkel: 

Augusztus elején a szülők levelet kaptak a beköltözéssel kapcsolatos 

tudnivalókról és a házrend legfontosabb szabályairól. 

A beköltözés napján a kollégiumvezető szülői értekezletet tart, majd a 

középiskolai szülői értekezletek előtt minden alkalommal a tanév folyamán. 
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Telefonon és személyesen is állunk a szülők rendelkezésére. 

A középiskolai nyílt napokkal egy időben kollégiumi nyílt napokat tartunk. 

Értekezletek: 

Részt veszünk a középiskola nevelőtestületi értekezletein. 

Minden hétfőn 15 órakor kollégiumi értekezletet tartunk. 

 

Orosháza, 2022. augusztus 26. 
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