Szegedi Evangélikus Kollégium

MUNKATERV
2021/2022-es tanév

„Minden dolgotok szeretetben menjen végbe!”
(1Kor 16,14)
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1. A tanév mottója, kiemelt feladatok és célok
Nehéz tanév áll mögöttünk. Nemcsak a pandémia következtében elrendelt korlátozások,
hanem az intézmény átalakítása/megreformálása következében fellépő nézeteltérések és
konfliktusok is nehezítették a dolgunkat. Összeségében azonban elmondható, hogy olyan
folyamatok indultak el a kollégium életében, amelyekből hosszú távon egy megújult és a kor
igényeit kielégítő „második otthon” alakul majd ki. Ez az út nem lesz rögöktől és döccenőktől
mentes, de ha minden tettünket a szeretet járja át, akkor ezeken az akadályokon könnyen
túljutunk és elérjük a kitűzött célunkat. Ezt az elvet szem előtt tartva az intézményi lelkésszel a
következő mottót választottuk az idei tanévre: „Minden dolgotok szeretetben menjen végbe!”
(1Kor 16,14).

2. A tanév helyi rendje
A tanév helyi rendjének kidolgozása során a 20/2021. (VI. 8.) EMMI rendeletet vettük
alapul és az abban közzétett időpontokat emeltük be az intézmény éves munkatervébe. A
2021/2022-es tanév első tanítási napja 2021. szeptember 1. az utolsó pedig 2022. június 15.
Ehhez igazodva a kollégiumi beköltözés napja 2021. augusztus 31. a kiköltözés időpontja 2022.
június 15. Az első félév vége 2022. január 21.
A tanév rendjéről szóló rendelet alapján kerültek meghatározásra az iskolai szünetek. Az
őszi szünet 2021. október 23. – 2021. november 1. A szünet előtti utolsó tanítási nap 2021.
október 22. (péntek), a szünet utáni első tanítási nap 2021. november 2. (kedd). A kollégiumba
való visszaérkezés: 2021. november 1.
A téli szünet 2021. december 22. – 2022. január 2. A téli szünet előtti utolsó tanítási nap
2021. december 21. (kedd), a szünet utáni első tanítási nap 2022. január 3. (hétfő). A
kollégiumba való visszaérkezés: 2022. január 2.
A tavaszi szünet 2022. április 14. – 2022. április 19. A tavaszi szünet előtti utolsó tanítási
nap 2022. április 13. (szerda), a szünet utáni első tanítási nap 2022. április 20. (szerda). A
kollégiumba való visszaérkezés: 2022. április 19.
Kettő munkanap-áthelyezés várható a tanév folyamán 2021. december 11. (szombat),
amely a 2021. december 24. ledolgozása; 2022. március 26. (szombat), amely 2022. március 14.
(hétfő) ledolgozása.
Szerves részét képezik a tanévnek azok a tematikus napok/hetek, amelyek azt a célt
szolgálják, hogy a diákok a mindennapokban használható gyakorlati ismereteket játékosan,
élményszerűen sajátítsák el. Idén négy ilyen alakom került meghatározásra.

2021. szeptember 24. Az egészségtudatos gondolkodás és iskolai mozgástevékenységek
(azaz a Magyar Diáksport Napja) témanap. Ezt követi a "PÉNZ7" pénzügyi és vállalkozói
témahét 2022. március 7-11., a Digitális Témahét 2022. április 4-8. és a Fenntarthatósági
Témahét 2022. április 25-29.
Továbbra is fontos feladatunknak tekintjük a különböző egyházi ünnepek beemelését a
kollégium mindennapi életétébe. Ez a célt szem előtt tartva a 2021/2022-es tanév őszi félévében
szeretnénk megünnepelni a reformáció napját, az adventet (közös gyertyagyújtással), a
karácsonyt (ünnepi vacsorával egybekötve), külön szeretnénk a dolgozók számára is egy közös
karácsonyt tartani. A tanév további részében a terveink között szerepel a húsvét és pünkösd
megünneplése.
Az egyházi ünnepek mellett a kollégiumnak vannak olyan kiemelt rendezvényei, amelyek
részben már hagyománnyá váltak, részben pedig az elmúlt évek tendenciáit, igényeit figyelembe
véve kerülnek bevezetésre. A következő programokat szeretnénk megvalósítani a tanév
folyamán: bagolytúra és bagolyavató (az új diákok számára szeptemberben), moziest/kertmozi
(rendszeres időközönként az időjárást figyelembe véve, a filmek után beszélgetési lehetőség),
gitárkoncert, őszi kollégiumi kirándulás színházlátogatással egybekötve, Mikulás napi
ajándékozás, farsang (fánksütéssel egybekötve), nőnapi ünnepség (külön a diákok és külön a
női alkalmazottak számára), tavaszi kollégiumi kirándulás, kollégiumi napok (a régi Bakter
napokból kiindulva egy többnapos rendezvény bővített programkínálattal), ballagási ünnepség a
végzős kollégistáink számára és a tanévzáró kerti party. Az idei tanévtől szeretnénk újra életre
hívni az Öregdiák Találkozót. Az utóbbi programmal részben az előző tanév számos
megkeresésének szeretnénk eleget tenni, illetve egy olyan támogató közösséget kívánunk
létrehozni, amely segítheti az intézmény munkáját.
A szülőkkel/gondviselőkkel való kapcsolattartás sarkalatos pontja a kollégiumi
nevelőmunkának. Bár napjainkban a kommunikáció elsősorban telefonon vagy az online
felületeken történik, aki szeretné személyesen felkeresheti nevelőtanárainkat a fogadóórájukban
vagy előzetes egyeztetés után azon túli időpontban is.
Idén hagyományos szülői értekezletet megtartását tervezzük a beköltözés napján (előre
láthatólag két időpontban 11:00 és 14:00 órakor). A tanév további részében a tavaly bejáratott
rendszeres hírlevelekkel tájékoztatjuk a szülőket az aktuális információkról. A diákok Facebook
csoportjának mintájára egy szülői Facebook csoportot is létre szeretnék hozni a gyorsabb
tájékoztatás érdekében.

A 2021/2022-es tanévben a következők szerint alakul tanáraink fogadóórája:
Csoport

Csoportvezető neve

Fogadóóra ideje

Fogadóóra helye

1.

Bognár Mária Magdolna

Hétfő 1500 - 1600

Tanári szoba (122-es szoba)

2.

Kovácsné Burics Judit

Kedd 1500 - 1600

Tanári szoba (122-es szoba)

3.

Nagy Arnold

Szerda 1500 - 1600

Igazgatói szoba (9-es szoba)

4.

Szécsi-Kovács Katalin

Csütörtök 1500 - 1600

Tanári szoba (122-es szoba)

Az összes program esetében fontos kiemelni, hogy a járványügyi helyzet következtében
bevezetett vagy a jövőben bevezetésre kerülő korlátozások miatt az egyes programok
lebonyolítása módosulhat (korlátozott létszámmal vagy digitális formában rendezzük meg),
illetve lemondásra kerülhetnek.

3. Az evangélikus identitást és az egyházi jelleget erősítő alkalmak
A Magyarországi Evangélikus Egyház a 2019/2020-as tanévtől vette át „A Vasút a
gyermekekért” Alapítvány Kollégiumát és Felsőoktatási Diákotthonát. A fenntartó váltás egyben egy
belső megújulási folyamatot is jelentett az intézmény számára, amelyet idén is folytatni szeretnénk.
Ennek a megújulási folyamatnak a része az intézmény keresztény, illetve evangélikus identitásának
erősítése. Az intézményi lelkészünkkel szorosan együttműködve összeállítottunk egy olyan
programkínálatot, amely a fenti cél megvalósulását támogatja.
Idén is szeretnénk folytatni az áhítatokat heti rendszerességgel. Ami változás a korábbiakhoz
képest, hogy a lelkészünk interaktívabbá szeretné tenni az egyes alkalmakat, több zenével,
képmeditációval és a dolgozók közreműködésével annak érdekében, hogy minél több kollégistát be
tudjunk vonni. Ezt egészíti ki a lelki gondozói beszélgetés (egyénileg a lelkészi irodában) és havonta
a beszélgető kör (etikai, vallási és globális kérdések).
Önálló projektként szerepel a terveink között a szeretetláda létrehozása, amivel diákjaink
empatikus készségét erősítenénk. Az ötletet az utcára kihelyezett adok-kapok ételgyűjtők adták. A
kollégiumi szeretetládában tartós élelmiszereket helyezhetnének el a lakók a nélkülöző társaik
számára. A láda rendszeres ellenőrzéséről a lelkész és az igazgató gondoskodik majd.
A diákok mellett fontosnak tartjuk a dolgozók lelki épülését is, ezért évente két alkalommal
lelki gyakorlatot szeretnénk szervezni dolgozóink számára az intézményi és a gyülekezeti lelkészünk
irányításával.
Bár az országos egyház a fenntartónk, szeretnénk a helyi és a környékbeli gyülekezetekkel is
szorosabb kapcsolatot kiépíteni. Amellett, hogy a nagyobb kollégiumi rendezvényekre szeretettel

várjuk a gyülekezeti tagokat, közös programokat is tervezünk velük. Tovább szeretnénk folytatni a
kihelyezett presbiteri gyűléseket, szeptemberben pedig, aratási hálaadás idején közösen gyűjtenénk
konzervet a Tappancs állatmenhelynek, illetve októberben helyet biztosítunk az Ararát
teremtésvédelmi munkaág Gyülekezeti és Missziói Osztály által meghirdetett teremtésvédelmi
témájú Ifjúság az ifjúságért elnevezésű roadshownak.
A Tágas tér fesztiválon kollégistáink és kollégáink közül is részt vesznek néhányan, táncos
diákjaink külön előadással is készülnek erre a napra, intézményünknek pedig sátra is lesz. Szeretnénk
diákjainkat a Szélrózsa fesztiválra is invitálni.
A reformáció ünnepére emlékezve esti istentiszteletet és bemutatót tartanánk arról, mit jelent
evangélikusnak lenni. Adventkor folytatnánk adventi mesék sorozatunkat, valamint minden héten
közös kollégiumi gyertyagyújtást szervezünk. Karácsony előtt együtt csatlakoznánk a cipősdoboz
akcióhoz, illetve szervezett keretek között meglátogatnánk a helyi evangélikus templomot. A tavaszi
félév böjti időszakában tartani szeretnénk egy csendsétát a kollégium kultúrtermében. Lehetőség
szerint igyekszünk minden egyházi ünnepet megtartani intézményünkben.
A tavalyi évben a korlátozások miatt elmaradt, de idén is tervben van egy kirándulást a makói
gyülekezethez, ahol templomkertben piknikkel egybekötve tartanánk egy zenés áhítatot.

4. Az intézmény működési feltételeinek bemutatása
4.1.Személyi feltételek – dolgozói létszámok a 2021/2022-es tanévben
Nevelőtestület tagjai
1.

Bognár Mária Magdolna

nevelőtanár

2.

Kovácsné Burics Judit

nevelőtanár/OT patronáló tanár

3.

Nagy Arnold

nevelőtanár/intézményvezető

4.

Szécsi-Kovács Katalin

nevelőtanár

Nevelő-oktató munkát közvetlenül segítő dolgozók
5.

Dobó Piroska

pedagógiai felügyelő

6.

Halász Beatrix

ápolónő

7.

Juhász Ferenc

pedagógiai asszisztens

8.

Sallay Gergely

könyvtáros

9.

Vidóczy-Lövey János

pedagógiai felügyelő

Adminisztratív dolgozók
10.

Lengyel Ivánné

gazdasági vezető

11.

Szöginé Tóth Edit

kollégiumi titkár

Technikai dolgozók
12.

Börcsök Brigitta

takarító

13.

Gebei Éva

takarító

A kollégiumban egyes faladatok ellátását vállalkozói munkavégzés formájában tudjuk
megoldani. Ide tartozik a portaszolgálat, az étkeztetés és az orvosi ellátás. A pandémia okozta
megnövekedett feladatellátás miatt sajnos az elmúlt tanévben nem tudtunk orvos megbízni. Az
idei tanévben reméljük sikerül elindítani ezt a szolgáltatást is.
Szintén a dolgozóknál fontos megemlíteni a felsőoktatási diákotthon munkatársait Sánta
Ildikót (portás), Sipos Krisztinát (takarító), Rácz Csaba (mb. intézményvezető) és Kovács Istvánt
(karbantartó), akik szükség esetén segítik a mindennapi munkánkat.
Napjainkban a folyamatos önképzés és a szakmai ismeretek bővítése elengedhetetlen
ahhoz, hogy naprakészen tartsuk tudásunkat. Bár a nevelőtestület több tagja koránál, illetve
képzettségénél fogva mentesül a kötelezően előírt továbbképzések alól, ennek ellenére
mindannyian elkötelezettek az élethosszig tartó tanulás iránt.
Ezt az igényt szem előtt tartva tervezzünk pedagógusaink és a nevelő-oktató munkát
közvetlenül segítő munkatársaink számára egy digitális műveltségi területet megcélzó
továbbképzést (Szövetség az Életen Át Tartó Tanulásért – NYITOK Projekt). Azért esett a
választásunk ennek a tanári kompetenciának a fejlesztésére, mert ha az előző tanévhez hasonlóan
digitális oktatás bevezetésére kerülne sor, akkor nevelőink még felkészültebben tudnának
segítséget nyújtani diákjaink számára.
Pedagógusaink közül hárman szakvizsgázott pedagógusok, közoktatási vezetők (Bognár
Mária Magdolna, Nagy Arnold és Szécsi-Kovács Katalin).
Adminisztratív dolgozóink esetében, amennyiben lehetőség adódik támogatjuk az általuk
használt számítógépes programok használatának az elmélyítését célzó továbbképzéseken való
részvételt.

4.2. Tanulói létszámadatok, tanulócsoportok, csoportbeosztások. A tanulólétszám
összevetése az engedélyezett létszámmal – kihasználtsági adatok
Az elmúlt tanévben módosításra került az alapító okiratunk, így jelenleg a középiskolai
kollégium engedélyezett létszáma 100 fő, a felsőoktatási diákotthoné 99 fő, amely összesen 199
fő. Ezzel a módosítással nagyrészt sikerült összehangolni a fizikai helyek számát a hivatalos
dokumentumokban szereplő engedélyezett létszámmal. Ami a jövőben kihívást fog jelenteni
(már idén is találkoztunk ezzel a problémával), hogy minden évben több a lány jelentkező, mint
amennyi a számunkra fenntartott férőhely. Annak érdekében, hogy ebből a tendenciából
profitálhassuk, komoly tervezésre lesz szükség mind a kollégium és mind a diákotthon részéről.
A középiskolai kollégium létszáma a munkaterv készítésekor 91 fő (60 lány és 31 fiú). A tavalyi
tanévhez hasonlóan idén is négy kollégiumi csoport került kialakításra.
A kollégiumi csoportok beosztása a következő:

Csoportok

Nevelőtanár

Létszám

1. csoport

Bognár Mária Magdolna

22 fő

2. csoport

Kovácsné Burics Judit

23 fő

3. csoport

Nagy Arnold

23 fő

4. csoport

Szécsi-Kovács Katalin

23 fő

A kollégiumi csoportok részletes bemutatását a nevelőtanárok által készített csoportprofil
tartalmazza, amely része a pedagógusok éves munkatervének.

4.3. Tárgyi feltételek, tervezett fejlesztések, beruházások és problémák
A fenntartónk támogatásának köszönhetően az előző tanévben el tudtuk indítani az épület
legkritikusabb pontjainak a felújítását, valamint lehetőségünk nyílt arra, hogy megkezdjük a
hiányzó vagy elavult tárgyi eszközök beszerzését, illetve cseréjét.
A 2021. évi beruházási pályázaton elnyert támogatásból megújul az épület hátsó
homlokzata (ablakcsere, tetőjavítás, esővízelvezető rendszer kialakítása, vakolás és színezés) az
udvari kijáratig (Szivárvány utca – Bánomkert sor felőli rész). A munkálatok tervezett befejezése
2021. október 31. Amennyiben a következő évi beruházási pályázatunk pozitív elbírálás alá kerül
ezt a munkát szeretnék folytatni a hátsó homlokzat Oldal utca – Bánomkert sor felőli részel, illetve
a régi kórházi szárny tetőszerkezetének a javításával.

A 2021. évi eszközfejlesztési pályázat keretében tovább folytattuk a bútorok és az
informatikai eszközök cseréjét, valamint megvalósult a fiú körlet szobáinak a tisztasági festése, a
WC-k felújítása, egy új fürdőszoba kialakítása. Tervben van továbbá a konyha fekete
mosogatójának újraburkolása. A következő évek nagy feladata lesz a többi vizesblokk
rendbetétele, az épület belső felújítása és az internethálózat kialakítása.

5. Az intézmény szakmai kapcsolatai
Nemcsak a szülőkkel és a partnerintézményekkel történő folyamatos kapcsolattartást
tekintjük fontos feladatunknak, hanem más kollégiumokkal történő párbeszédet is. Így a felmerülő
problémákat hatékonyabban tudjuk orvosolni és életre tudunk hívni egy intézmények közötti
együttműködést, amelynek keretében kölcsönösen segíteni tudjuk egymást és közös programokat
valósíthatunk meg. A tavalyi tanévben két szálat igyekeztünk erősíteni az együttműködés terén.
Az egyik az evangélikus középiskolai kollégiumokkal történő kapcsolattartás (különös
tekintettel a Nyíregyházi Luther Márton Evangélikus Kollégium és Budapesten az Evangélikus
Középiskolai Kollégium). A másik szálon a helyi középiskolai kollégiumokkal szerettük volna
feléleszteni a kapcsolatot. Elsősorban Szeged Városi Kollégium vezetőjével konzultáltunk több
esetben.
Az idei tanévben, amennyiben a járványügyi helyzet engedi közös nevelőtanári workshopot is
szeretnék tartani, ahol megoszthatjuk egymással a tapasztalatainkat, ötleteinket.

6. Nevelőtestületi és összdolgozói értekezletek a tanév során
Az megfelelő információáramlásnak kulcsszerepe van abban, hogy egy intézmény jól
tudjon működni. Annak érdekében, hogy ez megvalósuljon fontos a munkatársak folyamatos
tájékoztatása. Ez történhet a rendszeresen megtartott értekezleteken vagy, ha személyes jelenlétet
nem igényel, akkor a digitális felületeken.
Az értekezletek esetében a tanév során tervezünk összdolgozói értekezleteket (tanév eleji,
félévi és tanév végi), nevelőtestületi (kéthavonta) és nevelői (amennyiben szükséges heti
rendszerességgel), valamint közös vezetői értekezlet (szükség szerint) megtartását.
Az összdolgozói értekezlet a kollégium minden alkalmazottját, a nevelőtestületi értekezlet
a pedagógusokat, a nevelő-oktató munkát közvetlenül segítő dolgozókat és az intézményi
lelkészt, a nevelői értekezlet a pedagógusokat és az intézményi lelkészt, a közös vezetői
értekezlet pedig a kollégium és a diákotthon igazgatóját, a gazdasági vezetőt és az intézményi
lelkészt érinti. Ez utóbbira a hosszú távú tervezés miatt van szükség.

7. Az aktuális tanévben futó és már tervezett pályázatok rövid
bemutatása
Az idei tanévben négy folyamatban lévő pályázatunk van, mindegyik a fenntartó által
finanszírozott belső pályázat. Az elkezdett pályázatok közül a legnagyobb költségvetésű a
beruházási és az eszközfejlesztési pályázat. Mellette elnyertünk egy álláspályázatot, amelynek
keretében fél állásban foglalkoztatni tudunk egy pedagógiai asszisztenst, valamint egy kulturális
támogatását, amelyet színházlátogatásra és kirándulásra szeretnénk fordítani.
Benyújtásra került a 2022. évre szóló beruházási pályázat, melyben tovább folytatnánk az
épület hátsó homlokzatának felújítását (ablakcsere, tetőjavítás, esővízelvezető rendszer javítása,
vakolás és színezés).

8. SNI, HH, HHH – a gyermekvédelem és az esélyegyenlőség területén
tervezett éves feladatok
Bár több SNI-s kollégistánk is van szakszerű gyógypedagógiai foglakozást nem tudunk
biztosítani számukra. Nevelőink egyéni korrepetálás és felzárkóztatás keretében igyekeznek
segíteni ezeknek a tanulóknak, hogy az iskolában jobb eredményt érhessenek el. Bár nem
valósult meg, de továbbra is tervben van a pedagógiai programunk módosítása annak érdekében,
hogy szervezett fejlesztés keretében diákjaink megfelelő ellátást kapjanak. Ennek a szakmai
programnak a kidolgozása az idei tanév egyik fontos feladata.
Az információáramlásnak nemcsak az intézményen belül van kiemelkedő szerepe, hanem a
külső partnerek és a kollégium között is. Nevelőink folyamatos kapcsolatban vannak az
iskolákkal,

amelyekben

kollégistáink

tanulnak,

a

szakmai

szervezetekkel

és

a

szülőkkel/gondviselőkkel. A tavalyi évben jó kapcsolat alakult ki a Család- és Gyermekjóléti
Központ kihelyezett iskolai szociális munkásaival. Idén is igénybe vesszük a segítségüket
gyermek- és ifjúságvédelmi ügyekben, valamint rendezvények és foglalkozások szervezésében.
Terveik között szerepel, hogy csoportfoglalkozások keretében beszélgetnek a gyerekekkel az
iskolai bántalmazásról, illetve előadás keretében az egészséges párkapcsolatról.
Kiemelt feladatunknak tekintjük a nehéz helyzetbe került kollégisták támogatását. Ahhoz,
hogy ez szervezett keretek között valósuljon meg az idei tanévben szeretnénk kidolgozni az
intézmény esélyegyenlőségi tervét.

9. A pedagógusok előmeneteli rendszeréhez kapcsolódó feladatok
Intézményünkben négy fő dolgozik pedagógus munkakörben. Közülük Nagy Arnold és
Szécsi-Kovács Katalin pedagógus I., Bognár Mária Magdolna és Kovácsné Burics Judit
pedagógus II. minősítéssel rendelkezik. Az idei tanévben Szécsi-Kovács Katalin esetében
várható a pedagógus II. kategóriába történő továbblépés. A kolléganő a portfólióját a megadott
határidőn belül feltöltötte. A foglalkozások látogatásának tervezett időpontja 2021. október 19. A
felkészülésben, valamint a minősítéssel járó egyéb feladatokban az intézmény továbbra is
mindenben támogatja.

10. Belső ellenőrzések a tanév során
A folyamatos ellenőrzés és a hozzá kapcsolódó visszacsatolás elengedhetetlen kollégáink
szakmai fejlődésének

támogatásában.

Fontos

feladatunk

a pedagógusok

munkájának

monitorozása. Esetükben a csoportnaplók és az adminisztratív feladatok végrehajtásának
ellenőrzése félévente, a szakkörök, csoportfoglalkozások és a tanulószoba látogatása félévente
kétszer történne. A tanárok munkája mellett a hálótermeket is rendszeresen fogjuk ellenőrizni az
ápolónő és a délelőtti ügyeletes bevonásával. A legrendesebb szobák a tavaszi kollégiumi napok
keretében díjazásra kerülnek.
Az intézményi gazdálkodás ellenőrzésére vonatkozó ütemterv külön dokumentumban kerül
meghatározásra (1. melléklet).

11. Az intézmény önértékeléséből adódó feladatok a tanév során
Az elmúlt tanév folyamán összegyűjtöttük az intézményi önértékelésre vonatkozó
dokumentumokat. Az oktatas.hu elektronikus felület tanulsága szerint az intézményben 2017-ben
történt önértékelés. A bezárás alatti nevelőtestületi értekezletek alkalmával áttekintettük az
önértékeléshez szükséges útmutatókat, tájékoztatókat. Az idei tanévtől az előírásoknak
megfelelően kívánjuk végrehajtani az önértékeléseket. Az ehhez kapcsolódó ütemezés és
feladatok pontos meghatározása a tanév első félévében kerül kidolgozásra.

12. Az intézményi munkaterv a már előre látható programokkal, a
felelősök megnevezésével, havi bontásban
felelős

2021/2022.

2021. augusztus
16.

H

31.

H

Nevelőtestületi értekezlet, szobabeosztások elkészítése, Nagy Arnold +
Nevelőtestület
pedagógiai feladatok felosztása, munkakörök letisztázása
Nevelőtestület
Beköltözés, lakószobák ellenőrzése

felelős

2021/2022.

2021. szeptember
1.

K

A tanév első tanítási napja

6.

H

Nevelőtestületi értekezlet

13.

SZ

Áhítat (tanévkezdő áhítat a Kultúrteremben)

Vincze Délia

20.

H

OT- jelölés (lehetséges OT tagok jelölése)

Kovácsné
Burics Judit

20.

H

Beszélgetőkör (tanévkezdő beszélgetőkör a Kultúrteremben)

Vincze Délia

22.

SZ

Évnyitó kerti parti

27.

H

Áhítat

Szécsi-Kovács
Katalin,
Bognár Mária
Vincze Délia

29.

SZ

Moziest – a Kultúrteremben

Vincze Délia

30.

CS A népmese napja – faliújság

Nagy Arnold

Kovácsné
Burics Judit

felelős

2021/2022.

2021. október
Beszélgetőkör (kéthetente hétfőn este 19:00)

Vincze Délia

4.

H

6.

SZ Aradi vértanuk emléknapja – faliújság

Kovácsné
Burics Judit

6.

SZ OT-választás

Kovácsné
Burics Judit

11.

H

Áhítat (kéthetente hétfőn este 19:00)

Vincze Délia

13.

SZ

Társasest

Vincze Délia

18.

H

1956-os forradalom megemlékezés – faliújság

Kovácsné
Burics Judit

18.

H

Beszélgetőkör (kéthetente hétfőn este 19:00)

Vincze Délia

20.

SZ

Bagolyavató

Nagy Arnold,
Kovácsné
Burics Judit
-

Őszi szünet (2021. október 25.-2021. november 01.)

25-29.

felelős

2021/2022.

2021. november
2.

K

Őszi szünet utáni első tanítási nap

8.

H

Áhítat (kéthetente hétfőn este 19:00)

10.

SZ Moziest

11.

P

12.

SZ Alsóvárosi séta, Vadaspark

15.

H

Beszélgetőkör (kéthetente hétfőn este 19:00)

Vincze Délia

19.

SZ

Móra Ferenc Múzeum látogatása, belvárosi séta

Kovácsné
Burics Judit

22.

H

Áhítat (kéthetente hétfőn este 19:00)

Vincze Délia

24.

SZ

Társasest

Vincze Délia

26.

CS Adventi 1. gyertyagyújtás

29.

H

A szegedi csillagvizsgáló megtekintése

Beszélgetőkör (kéthetente hétfőn este 19:00)

Vincze Délia
Vincze Délia
Szécsi-Kovács
Katalin
Kovácsné
Burics Judit

Kovácsné
Burics Judit
Vincze Délia

felelős

2021/2022.

2021. december
Vincze
Délia

1.

SZM Moziest

3.

CS

Adventi 2. gyertyagyújtás

Kovácsné
Burics Judit

6.

H

Áhítat (kéthetente hétfőn este 19:00)

Vincze
Délia

8.

SZT Társasest

10.

CS

Adventi 3. gyertyagyújtás

13.

H

Beszélgetőkör (kéthetente hétfőn este 19:00)

15.

SZ Kollégiumi karácsony + vacsora

Nagy Arnold,
Vincze Délia

17.

CS Adventi 4. gyertyagyújtás

Kovácsné
Burics Judit

20.

H

Áhítat (kéthetente hétfőn este 19:00)

Vincze Délia

20.

H

Dolgozói karácsony

Nagy Arnold,

Vincze
Délia

Téli szünet (2021. december 22.-2022. január 2.)

22-31.

Kovácsné
Burics Judit
Vincze Délia

-

felelős

2021/2022.

2022. január
3.

H

Téli szünet utáni első tanítási nap

3.

H

Beszélgetőkör (kéthetente hétfőn este 19:00)

5.

SZ Moziest

Vincze Délia
Vincze Délia

10.

H

Áhítat (kéthetente hétfőn este 19:00)

Vincze Délia

12.

SZ

Retro Játékest

Nevelőtestület

17.

H

Beszélgetőkör (kéthetente hétfőn este 19:00)

Vincze Délia

19.

SZ Társasest

Vincze Délia

21.

P

Magyar Kultúra Napja - faliújság

Bognár Mária

24.

H

Áhítat (kéthetente hétfőn este 19:00)

Vincze Délia

24.

H

Holokauszt emléknap - faliújság

Kovácsné
Burics Judit

24.

H

Félévi nevelőtestületi értekezlet

Nagy Arnold

31.

H

Beszélgetőkör (kéthetente hétfőn este 19:00)

Vincze Délia

felelős

2021/2022.

2022. február
Vincze Délia

2

SZ Moziest

7.

H

9.

SZ Műveltségi vetélkedő

14.

H

16.

SZ Farsang

21.

H

Áhítat (kéthetente hétfőn este 19:00)

Vincze Délia

21.

H

A kommunista diktatúra áldozatainak emléknapja – faliújság

Kovácsné
Burics Judit

23.

SZ Keresztrejtvény fejtő verseny

28.

H

Áhítat (kéthetente hétfőn este 19:00)

Vincze Délia
Szécsi-Kovács
Katalin

Beszélgetőkör (kéthetente hétfőn este 19:00)

Vincze Délia
Nagy Arnold.
Vincze Délia

Beszélgetőkör (kéthetente hétfőn este 19:00)

Kovácsné
Burics Judit
Vincze Délia

felelős

2021/2022.

2022. március
2.

SZ Moziest

7.

H

7.-11.

Áhítat (kéthetente hétfőn este 19:00)

Vincze Délia

A "PÉNZ7" pénzügyi és vállalkozói témahét

Nevelőtestület

9.

SZ Pénzügyi vetélkedő - társasjáték

14.

H

16.

SZ Társasest

21.

H

22.

K

28.

Vincze Délia

Beszélgetőkör (kéthetente hétfőn este 19:00)

Áhítat (kéthetente hétfőn este 19:00)

A Víz Világnapja (TOTO + kirándulás a Szent István téri
víztoronyhoz)
H Beszélgetőkör (kéthetente hétfőn este 19:00)

Szécsi-Kovács
Katalin
Vincze Délia
Vincze Délia
Vincze Délia
Szécsi-Kovács
Katalin
Vincze Délia

felelős

2021/2022.

2022. április
Áhítat (kéthetente hétfőn este 19:00)

Vincze Délia

4-7.

Kollégiumi napok

Nevelőtestület

4-8.

Digitális Témahét

Nevelőtestület

4.

H

11.

H

Beszélgetőkör (kéthetente hétfőn este 19:00)

Vincze Délia

11.

H

Magyar nap – A Költészet napja

Bognár Mária

12.

K

Kollégiumi kirándulás

Nagy Arnold,
Vincze Délia,
Juhász Ferenc
-

Tavaszi szünet (2022. április 14.-2022. április 19.)

14-19.
20.

SZ

25-29.
27.

SZ

Vincze Délia

Moziest
Fenntarthatósági Témahét

Nevelőtestület

Kollégiumi ballagás

Nagy Arnold
Nevelőtestület

felelős

2021/2022.

2022. május
Áhítat (kéthetente hétfőn este 19:00)

Vincze Délia

2.

H

4.

SZ Moziest

9.

H

Beszélgetőkör (kéthetente hétfőn este 19:00)

Vincze Délia

10.

K

Madarak és fák napja - TOTO

Kovácsné
Burics Judit

16.

H

Áhítat (kéthetente hétfőn este 19:00)

Vincze Délia

18.

SZ

Társasest

Vincze Délia

Öreg Diák Találkozó

Nagy Arnold

20-22.

Vincze Délia

23.

H

Beszélgetőkör (kéthetente hétfőn este 19:00)

Vincze Délia

25.

SZ

Kihívás napja – számháború

Bognár Mária

30.

H

Áhítat (kéthetente hétfőn este 19:00)

Vincze Délia

30.

H

Nemzeti összetartozás napja

Kovácsné
Burics Judit

felelős

2021/2022.

2022. június
1.

SZ

Moziest

Vincze Délia

6.

H

Beszélgetőkör (kéthetente hétfőn este 19:00)

Vincze Délia

6.

H

Pedagógusnap

Nagy Arnold

8.

SZ

Társasest

Vincze Délia

9.

CS

Tanévzáró kerti parti

Szécsi-Kovács
Katalin

13.

H

Áhítat (kéthetente hétfőn este 19:00)

Vincze Délia

15.

SZ

Utolsó tanítási nap – kiköltözés a kollégiumból

Nevelőtestület

20.

H

Tanévzáró nevelőtestületi értekezlet

Nagy Arnold

13. A fentieken túl az intézményi sajátosságokból adódó területek,
célok megjelenítése
Az előző tanévben már megkezdtük az épületben működő intézmények munkájának
összehangolását, idén ezt a bérleti szerződések átdolgozásával folytatjuk. A másik nagy
feladatunk a kollégium és a diákotthon közötti megállapodás végleges formába öntése. Az erre
vonatkozó egyeztetések már megkezdődtek az új intézményvezetővel.
A járványügyi helyzet alakulását szem előtt tartva fokozni szeretnénk a kollégium
vállalkozási tevékenységét (szálláshely és terembérlet), amely plusz jövedelmet jelent az
intézmény számára.

1. mellékelt
Szegedi Evangélikus Kollégium gazdasági egység
2021/2022-es tanévre vonatkozó belső ellenőrzési terve
Az ellenőrzés tárgya

1.

2.

3.

4.

5.
6.

Az ellenőrzés célja, módszerei, ellenőrizendő
időszak

A
2021.
évi Az ellenőrzés célja annak megállapítása, hogy
leltározás
a leletár megfelel-e a Leltározási és
végrehajtásának
leletárkészítési szabályzatnak, a leltározási
ellenőrzése
ütemtervnek és utasításnak.
Az ellenőrzés célja annak megállapítása, hogy
Mérlegvalódiság
a beszámoló mérlege, a főkönyvi kivonatok
ellenőrzése
alapján leltárral alátámasztottan lett-e
összeállítva.
Az ellenőrzés célja a házipénztár pénz- és
Házipénztár
értékkezelési rendjének, szabályszerűségének
ellenőrzés
ellenőrzése a jogi és intézményi szabályozás
tükrében.
Az intézmény működését, gazdálkodását
érintő
szabályzatok
ellenőrzése,
a
Szabályzatok
szabályzatok
jogszabályoknak
való
ellenőrzése
megfelelése,
valamint
a
szükséges
szabályzatok megléte.
Tartozások
Az ellenőrzés célja a kollégium vevői
kezelésének
tartozása kezelésének, nyilvántartásának
ellenőrzése
ellenőrzése.
Az
ellenőrzésre
fordított napok

Az ellenőrzés
típusa

Az ellenőrzött
egység

Az ellenőrzésre
fordítandó
kapacitás

Rendszerellenőrzés

Gazdasági
egység

2022. február

1

Pénzügyi
ellenőrzés

Gazdasági
egység

2022. május

2

Pénzügyi
ellenőrzés

Gazdasági
egység
Házipénztár

2021. szeptember
2022. március

2

Szabályszerűségi
ellenőrzés

Igazgatás
és 2021. november,
gazdasági egység december

2

Pénzügyi
ellenőrzés

Gazdasági
egység

1

2021. november
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Szeged, 2021. augusztus 31.
Készítette:
Lengyel Ivánné
gazdasági vezető

Az ellenőrzés
tervezett
ütemezése

Jóváhagyta:
Nagy Arnold
intézményvezető

