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1. Kiemelet célok 

1.1. A tanév mottója, kiemelt feladatok és célok 

Az egyházi átvétel óta a 2021/2022-es tanév volt az első, amelyet megszakítás nélkül végig 

tudtunk vinni. A tanulói létszámunk 91 fő volt, amely túlszárnyalta az általunk becsült 85 főt. 

Bár igyekeztünk mindent gondosan előkészíteni a tanév során mégis akadtak olyan váratlan 

események és nehéz helyzetek, amelyek gondolkodásra és új utak keresésére ösztönöztek 

bennünket. Az elmúlt időszak tapasztalatait figyelembe véve tekintettünk ki az előttünk álló 

2022/2023-as tanévre és egy olyan munkatervet hoztunk létre, amely még szorosabb 

összhangban van az intézmény mindennapi életével és diákjaink igényeivel. Kiemelet feladatunk 

a tanév során, hogy a 16 különböző iskolából érkező, immár 100 diákunkat segítsünk 

tanulmányaikban és lelki épülésükben, valamint, hogy békében, egyetértésben és egymást 

elfogadva éljenek együtt a kollégium 125 éves falai között. Ezen törekvésünket fejezi ki az idei 

tanév mottója: „Amit tehát szeretnétek, hogy az emberek veletek cselekedjenek, ti is ugyanazt 

cselekedjétek velük!” (Máté 7:12). 

 

1.2. Az MEE köznevelési stratégiájának helyi implementációja  

 A nevelőtestület az előző tanév végén az MEE köznevelési stratégiájának megismerését 

jelölte ki elsődleges céljául, amely alapján az idei tanévben megkezdjük az intézmény neveléssel 

kapcsolatos dokumentumainak (pedagógiai program, helyi tanterv, csoportfoglalkozások 

tematikája stb.) az átdolgozását. 

 

2. A tanév helyi rendje 

A tanév helyi rendjének kidolgozása során a 22/2022. (VII. 29.) BM rendeletet vettük 

alapul és az abban közzétett időpontokat emeltük be az intézmény éves munkatervébe. A 

2022/2023-as tanév első tanítási napja 2022. szeptember 1. az utolsó pedig 2023. június 15. 

Ehhez igazodva a kollégiumi beköltözés napja 2022. augusztus 31. a kiköltözés időpontja 2023. 

június 15. Az első félév vége 2023. január 20. 

A tanév rendjéről szóló rendelet alapján kerültek meghatározásra az iskolai szünetek. Az 

őszi szünet 2022. október 29-től 2022. november 6-ig. A szünet előtti utolsó tanítási nap 2022. 

október 28. (péntek), a szünet utáni első tanítási nap 2022. november 7. (hétfő). A kollégiumba 

való visszaérkezés: 2022. november 6. 

A téli szünet 2022. december 22-től 2023. január 2-ig. A téli szünet előtti utolsó tanítási 

nap 2022. december 21. (szerda), a szünet utáni első tanítási nap 2023. január 3. (kedd). A 
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kollégiumba való visszaérkezés: 2023. január 2. 

A tavaszi szünet 2023. április 6-tól 2023. április 11-ig. A tavaszi szünet előtti utolsó 

tanítási nap 2023. április 5. (szerda), a szünet utáni első tanítási nap 2023. április 12. (szerda). A 

kollégiumba való visszaérkezés: 2023. április 11. 

Egy munkanap-áthelyezés várható a tanév folyamán 2022. október 15. (szombat), amely a 

2022. október 31. 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.  

2022. szeptember 30. Az egészségtudatos gondolkodás és iskolai mozgástevékenységek 

(azaz a Magyar Diáksport Napja) témanap. Ezt követi a "PÉNZ7" pénzügyi és vállalkozói 

témahét 2023. március 6-10., a Digitális Témahét 2023. március 27-31. és a Fenntarthatósági 

Témahét 2023. április 24-28. 

Továbbra is fontos feladatunknak tekintjük a különböző egyházi ünnepek beemelését a 

kollégium mindennapi életétébe. Ezt a célt szem előtt tartva a 2022/2023-as 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: bagolytábor és bagolyavató (az új diákok számára szeptemberben), moziest/kertmozi 

(rendszeres időközönként az időjárást figyelembe véve, a filmek után beszélgetési lehetőséggel), 

őszi kollégiumi kirándulás Budapestre, 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.  

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. 
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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 és az új honlapunkon közzétett bejegyzésekkel tájékoztatjuk a szülőket 

az aktuális információkról.  

 

A 2022/2023-as 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- vagy a kritikus 

energiahelyzet 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, egyházi jelleget kifejező alkalmak 

A Magyarországi Evangélikus Egyház a 2019/2020-as tanévtől vette át „A Vasút a 

gyermekekért” Alapítvány Kollégiumát és Felsőoktatási Diákotthonát. A fenntartóváltás egyben egy 

belső megújulási folyamatot is jelentett az intézmény számára, amelyet idén is folytatni szeretnénk. 

Ennek a megújulási folyamatnak kiemelt része az intézmény keresztény, illetve evangélikus 

identitásának erősítése. Az intézményi lelkészünkkel szorosan együttműködve évről-évre 

összeállítjuk azt a programkínálatot, amely a fenti cél megvalósulását elősegíti és támogatja. 

A tanévet tanévnyitó istentisztelettel nyitjuk meg, melyet a szegedi evangélikus gyülekezet 

templomában tartunk. Ennek igei alapvetését a tanévre választott ige képezi: „Amint szeretnétek, 

hogy az emberek veletek cselekedjenek, ti is úgy cselekedjetek velük…” (Mt 7,12) Szeretnénk, ha az 

aranyszabály szerves részévé válna az intézmény mindennapjainak. Igyekszünk Jézus tanítását alapul 

véve ilyen módon jelen lenni, segíteni, erősíteni a ránk bízott gyermekeket és dolgozóinkat egyaránt. 

Egy-egy csoportfoglalkozást is rászánunk a jézusi mondat elmélyítésének és jövőbeli 

alkalmazásának érdekében. 

Kollégiumunkban – szokásunkhoz híven - minden hetet hétkezdő áhítattal indítunk. 

Lelkészünk továbbra is interaktív formában, minél több módszert, formát kipróbálva tervezi- és 
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valósítja meg ezeket az alkalmakat. (Zenés áhítatok, képmeditáció, dialógus-prédikáció, csendséta 

stb.) Intézményi lelkészünk ajánlásával ebben az évben a Kollégiumi Nevelés Országos 

Alapprogramjának tematikáját is felhasználjuk és összevetjük az áhítatok során. 

A diákok és dolgozók lelki épülését a lelkigondozói beszélgetések (egyénileg a lelkészi 

irodában) teszik lehetővé. Eddigi tapasztalatunk alapján az ilyenfajta kötetlen, személyes 

beszélgetésekre nagy szüksége van minden kollégiumunkhoz kötődő embernek. 

Első alkalommal hirdetjük meg kollégistáink számára a konfirmációs- és keresztelési 

előkészítő alkalmakat. Kollégáink számára szintén lehetővé tesszük az erre való jelentkezést, hiszen 

ezidáig minden évben volt erre igény. 

Bár az országos egyház a fenntartónk, továbbra is igyekszünk a helyi- és a környékbeli 

gyülekezetekkel szorosabb kapcsolatot kiépíteni. Amellett, hogy a nagyobb kollégiumi 

rendezvényekre szeretettel várjuk a gyülekezeti tagokat, közös programok megszervezésére is 

törekszünk. Évente legalább egy alkalommal kihelyezett presbiteri gyűlést tartunk, szeptemberben az 

aratási hálaadás idején közösen gyűjtünk kutya-macska konzerveket a szegedi Tappancs 

Állatmenhelynek.   

Mivel ebben az évben Tágas tér és Szélrózsa fesztivál sem kerül megrendezésre, ezért 

másfajta módon szeretnénk az ifjúsági munkába betekintést engedi a fiataloknak. Az év folyamán 

egy teaest keretében vendégül látjuk az Evangélikus Hittudományi Egyetem lelkésznövendékeit, akik 

bemutatnák nekünk az egyetemen folyó lelkész-és hitoktatóképzést, valamint a kollégiumi létet. 

Lehetőség szerint igyekszünk minden egyházi ünnepet megtartani intézményünkben: 

reformáció, advent, karácsony, vízkereszt, böjt, húsvét, pünkösd. 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 cipősdobozakcióhoz, illetve szervezett keretek 

között – egyik gyertyagyújtás alkalmával – meglátogatnánk a helyi evangélikus templomot. A 

tavaszi félév böjti időszakában tartani szeretnénk egy csendsétát a kollégium kultúrtermében, melyen 

mindenki egy meghatározott időpontban mehetne végig. Húsvét napjára emlékezve idén is készülünk 

kollégáinkkal passióelőadásra, melyet az előző évekhez hasonlóan videó formájában mutatunk be. 

Pünkösd ünnepét áhítat alkalmával dolgozzuk fel.  

  



7 
 

4. Az intézmény működési feltételeinek bemutatása 

4.1.Személyi feltételek – dolgozói létszámok a 2022/2023-es tanévben 

Nevelőtestület tagjai 

1. Bognár Mária Magdolna nevelőtanár 

2. Kovácsné Burics Judit nevelőtanár/munkaközösségvezető/OT patronáló tanár 

3. Nagy Arnold nevelőtanár/intézményvezető 

4. Szécsi-Kovács Katalin nevelőtanár/SZMK kapcsolattartó tanár 

Nevelő-oktató munkát közvetlenül segítő dolgozók 

5. Halász Beatrix ápolónő 

6. Juhász Ferenc pedagógiai asszisztens 

7. Sallay Gergely könyvtáros 

8. Szigetvári Anita pedagógiai felügyelő/adatvédelmi tisztviselő 

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. János Béláné 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 tanévekben nem tudtunk orvost megbízni. 

Szükség esetén a körzeti és az iskolaorvosokhoz tudtunk fordulni. Az idei tanévben reméljük 

sikerül elindítani ezt a szolgáltatást is. 

Szintén a dolgozóknál fontos megemlíteni a felsőoktatási diákotthon munkatársait Sánta 

Ildikót (portás), Jacksoné Papp Annát (takarító), Rácz Csabát (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. 



8 
 

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, valamint a szakmai 

tudásukat fejlesztő 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. Hosszú idő óta idén szembesültünk azzal 

a problémával, hogy helyhiány miatt diákokat kellett visszautasítanunk (30 középiskolás és 50 

egyetemista). Az elkövetkező évek egyik kiemelt stratégiai feladata a férőhelykapacitás bővítése 

és a rendelkezésünkre álló terek hatékonyabb kihasználása, valamint az épület energiahatékony 

működtetésének megoldása. 

A középiskolai kollégium létszáma a munkaterv készítésekor 100 fő (60 lány és 40 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 25 fő 

2. csoport Kovácsné Burics Judit 25 fő 

3. csoport Nagy Arnold 25 fő 

4. csoport Szécsi-Kovács Katalin 25 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-kihívások 

A fenntartónk támogatásának köszönhetően az előző tanévben el tudtuk indítani az épület 

legkritikusabb pontjainak a felújítását, valamint lehetőségünk nyílt arra, hogy megkezdjük a 
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hiányzó vagy elavult tárgyi eszközök beszerzését, illetve cseréjét.  

Főként a belső egyházi pályázatokra támaszkodva hajtottunk végre fejlesztéseket. Az idei 

tanévtől nőhet a mozgásterünk, ugyanis a 1623/2021. (IX.3.) Korm. határozat jóváhagyta az 

ingatlan tulajdonjogának a Magyarországi Evangélikus Egyház részére történő ingyenes 

átruházását. Az erről szóló megállapodást 2022. április 20-án írták alá. 

 

A folyamatban lévő, valamint az eddig megvalósult fejlesztéseink: 

 

2021. évi beruházási pályázat – 85.071.761.- Ft (folyamatban) 

Elvégzett munkálatok: az épület hátsó homlokzatának (Szivárvány utca/Bánomkert sor 

felőli rész a hátsó bejáratig) megújítása, a nyílászárók és az esővíz elvezetők cseréje és az érintett 

tetőszakasz kisebb javítása. 

 

2021. évi eszközfejlesztési pályázat – 32.754.537.- Ft (lezárt) 

Megvalósult beszerzések és munkálatok: a pályázat keretében megvalósult az emeleti fiú 

WC helyreállítása; a konyha fekete és fehér mosogatójának a burkolás, az alapvezetékek cseréje; a 

9-10 szoba közötti fürdőszoba, valamint a női öltöző kialakítása; a fiú körlet öt szobájának és a 

régi beteg étkezőnek és az orvosi rendelőnek a tisztasági festése. Folytatódott a szobák 

bútorzatának a cseréje, a hiányzó orvosi eszközök megvásárlása, az irodai számítógépek és az 

internethálózat korszerűsítése, laptop, projektor, hűtők és egyéb háztartási kisgépek beszerzése. 

 

2022. évi beruházási pályázat - 150.000.000.- Ft (folyamatban) 

Tervezett munkálatok: a hátsó homlokzat megújításának folytatása ( a hátsó bejárattól 

indulva a Bánomkert sor/Oldal utca felőli rész), a nyílászárók cseréje és a volt kórházi szárny 

tetőszerkezetének a javítása. Átcsoportosítási kérelmet nyújtottunk be, hogy a pályázat keretében 

elnyert támogatás fennmaradó részének terhére a főépület földszintjén lévő fiú- és lány 

vizesblokkot is felújíthassuk. 

 

2022. évi eszközfejlesztési pályázat – 18.317.992.- Ft (folyamatban) 

Tervezett beszerzések és munkálatok: folytatódik a szobák bútorzatának cseréje, az 

internethálózat további bővítése, az épület állapotfelméréséhez és a beruházásokhoz 

előkészítéséhez kapcsolódó munkák elvégzése, kondicionáló eszközök, hűtőgépek vásárlása. 

Átcsoportosítási kérelmet nyújtottunk be, hogy a volt kórtermeket szobává átalakíthassuk, 

valamint az emeleti kultúrterem színpadi részét hangszigetelhessük. 
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A feladatellátáshoz szükséges minimális eszközkeret a rendelkezésünkre áll. Az 

eszközfejlesztési pályázatoknak köszönhetően az elöregedett bútorok (szekrények, íróasztalok) és 

műszaki berendezések (hűtőgépek, mikrohullámú sütők, irodai számítógépek) jó részének a 

cseréje megtörtént. Az elkövetkező években ezt szeretnénk folytatni (ágyak, székek, textilneműk, 

irodai bútorok, az informatika terem számítógépei) kiegészítve a kollégiumi nevelő munkát, 

valamint az iskolai felkészülést segítő egyéb eszközökkel. 

 

5. Az intézmény képzési sajátosságai 

5.1. Képzési programok, tervezett változtatások 

Az intézményben a Kollégiumi Nevelés Országos Alapprogramja és az evangélikus érték 

szerinti nevelőmunka folyik. Az idei tanévben tervezzük az MEE köznevelési stratégiájának 

adoptálását a helyi nevelési gyakorlatba, valamint szeretnénk befejezni a kollégium pedagógiai 

programjának a teljes megújítását. 

 

6. Nevelőtestületi értekezletek és munkaértekezletek 

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 (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. 
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7. Bevonni tervezett külső (állami normatív támogatáson felüli) 

források 

7.1. Az aktuális tanévben futó (folyamatban lévő) és a tervezett egyházi pályázatok 

 A korábbi tanévhez hasonlóan idén is főként a belső egyházi pályázatokra, valamint az 

önálló kollégiumok számára nyújtott kiegészítő támogatásra támaszkodtuk.  

 

Az idei tanévben futó (folyamatban lévő) pályázataink: 

2021. évi beruházási pályázat – 85.071.761.- Ft (folyamatban) 

Elvégzett munkálatok: az épület hátsó homlokzatának (Szivárvány utca/Bánomkert sor felőli 

rész a hátsó bejáratig) megújítása, a nyílászárók és az esővíz elvezetők cseréje és az érintett 

tetőszakasz kisebb javítása. A pályázat fennmaradó összegéből szeretnénk a főépület lány körlet 

feletti tetőszerkezetének a bádogozását kivédve ezzel az állandó beázásokat. 

 

2022. évi beruházási pályázat - 150.000.000.- Ft (folyamatban) 

Tervezett munkálatok: a hátsó homlokzat megújításának folytatása ( a hátsó bejárattól indulva a 

Bánomkert sor/Oldal utca felőli rész), a nyílászárók cseréje és a volt kórházi szárny 

tetőszerkezetének a javítása. Átcsoportosítási kérelmet nyújtottunk be, hogy a pályázat keretében 

elnyert támogatás fennmaradó részének terhére a főépület földszintjén lévő fiú- és lány 

vizesblokkot is felújíthassuk. 

 

2022. évi eszközfejlesztési pályázat – 18.317.992.- Ft (folyamatban) 

Tervezett beszerzések és munkálatok: folytatódik a szobák bútorzatának cseréje, az 

internethálózat további bővítése, az épület állapotfelméréséhez és a beruházásokhoz 

előkészítéséhez kapcsolódó munkák elvégzése, kondicionáló eszközök, hűtőgépek vásárlása. 

Átcsoportosítási kérelmet nyújtottunk be, hogy a pályázat keretében elnyert támogatás egy részét a 

volt kórtermek átalakítására, valamint az emeleti kultúrterem színpadi részének szobává történő 

átépítését megelőző felméri munkálatok finanszírozására fordíthassuk. 

 

2022. évi kulturális pályázat – 580.416.- Ft (folyamatban) 

Az elnyert támogatásból kettő programot, az öregdiák találkozót és a kollégiumi gólyatábor már 

megvalósítottuk. A budapesti tanulmányi kirándulást októberre tervezzük. 
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2022. évi pályázat pedagógus szakvizsgás képzés támogatására – 216.000.- Ft (folyamatban) 

A kollégiumban egyik nevelőtanár sem rendelkezik mentorpedagógus végzettséggel. Az 

intézményben folyó szakmai munka színvonalának emeléséhez, a nyugdíjba vonuló kollégák 

helyett felvett pályakezdők mentorálásához, valamint egy jövőbeli egyetemi gyakorlóhely 

kialakításához fontos lenne egy ilyen képzettségű kolléga alkalmazása. Az elnyert támogatás 

keretében az intézményvezető 2022. szeptemberétől megkezdheti a tanulmányait a Szegedi 

Tudományegyetem két féléves mentorpedagógus szakvizsgás képzésén. 

 

2022. évi félállás pályázat – 1.517.670.- Ft (folyamatban) 

Az elnyert támogatásból egy pedagógiai asszisztens került alkalmazásra a 2022/2023-as tanévre. 

Fő feladata az intézmény külső kommunikációjának koordinálása, a nevelőtanárok munkájának 

segítése kiegészítve egyéb közösségszervezői feladatokkal. A célzott feladatellátás mellett az 

alkalmazása egy hosszú távú stratégiai terv része ugyanis, alkalmas jelölt a nyugdíjba vonuló 

nevelőtanárok egyikének a helyére, így már idén el tudtuk kezdeni a betanítását. 

 

2023. évi beruházási pályázat – igényelt összeg: 328.417.058.- Ft 

A 2023. évre szóló beruházási pályázat, keretében folytatni szeretnék az energetikai 

korszerűsítést, valamint az épület tetőszerkezetének a megerősítését. A tervezett munkák 

keretében a főépület Boldogasszony sgt. felőli homlokzatának (amely helyi egyedi védelem alatt 

áll) az ablakait szeretnénk felújítani, szükség esetén cserélni. Ez különösen fontos lenne, mert a 

kollégiumi lakószobák döntő hányada ezen az oldalon található. Az egyeztetések már 

megkezdődtek a város főépítészével és a fejlesztésekért felelős alpolgármesterrel a tervezett 

beruházásról.  

A nyílászárók felújításához/cseréjéhez kapcsolnánk, a korábbi beruházási pályázatok 

folytatásaként, a Boldogasszony sgt. felőli homlokzat megújítását. A munka elvégzését itt is az 

indokolja, hogy a vakolás több helyen elvált a faltól, a külső ablakpárkányok erőteljesen sérültek, 

így balesetveszélyessé vált az utcafront. 

A homlokzati felújításhoz kapcsolódóan, a faanyagszakértői vizsgálat eredményei alapján, 

szeretnék az érintett részen lévő lengőtető felújítását, valamit az esővízelvezető csatornák 

cseréjét. Az utóbbi szintén szükségszerű, mert a csövek nagyrésze korrodálódott és több helyen 

áztatják a falat. 
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7.2. Az aktuális tanévben futó (folyamatban lévő) és a tervezett nem egyházi 

pályázatok 

 Az idei tanévtől nőhet a mozgásterünk, ugyanis a 1623/2021. (IX.3.) Korm. határozat 

jóváhagyta az ingatlan tulajdonjogának a Magyarországi Evangélikus Egyház részére történő 

ingyenes átruházását. Az erről szóló megállapodást 2022. április 20-án írták alá.  

 Egy konkrét pályázat van kilátásban, amelynek keretében Szeged Megyei Jogú Város 

Önkormányzata nyújt támogatást a helyi egyedi védelem alatt álló objektumok külső megjelenését 

érintő felújítás, rekonstrukció érdekében végzett munkák költségeihez. A pályázat műszaki 

tartalma még kidolgozás alatt van. 

 

8. Nevelő-oktató munka eredményeinek, módszereinek fejlesztésére 

irányuló tevékenységek, tervek 

8.1. A nevelő munka eredményei, felvetődő kihívások, problémák 

Kihívást jelent az intézmény számára, hogy sok különböző iskolából, sokféle képzési 

formában tanuló diákunk van. Az előző tanévben igyekeztük egy minél hatékonyabb stratégiát 

kidolgozni annak érdekében, hogy mindenki számára a lehető leghatékonyabban tudjuk segíteni a 

tanulmányi munkájában. A következő tanévben ezt szeretnénk folytatni és a pedagógiai 

programunkban is részletesen kifejteni.  

A tavalyi évben vezettük a kollégisták órarendjét, amellyel az időbeosztásukat szerettük 

volna optimalizálni. A gyakorlatban szerzett tapasztalatok alapján az idei tanévben módosítottuk a 

dokumentumot. 

 

8.2. Tanulmányi eredményekkel kapcsolatos tervek 

 Az előző tanév végén a kollégista diákok összesített átlaga 4,0 felett volt, amelyet az idei 

tanévben is tartani szeretnénk. Különösen fontos idén a tanulmányi munka segítése, mert jelenleg 

huszonöt 9. évfolyamos tanulónk van (ilyen magas számra már évek óta nem volt példa), akik 

most kezdték meg középiskolai tanulmányaikat és szembesültek az általános iskolától eltérő 

követelményszinttel. 
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9. Esélyegyenlőség és a különleges bánásmódot igénylő gyermekek és 

tanulók 

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. Már több éve együttműködünk a Család- és Gyermekjóléti Központ 

kihelyezett iskolai szociális munkásaival.  

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.  

 

10. A pedagógusok előmeneteli rendszeréhez kapcsolódó feladatok 

Intézményünkben négy fő dolgozik pedagógus munkakörben. Közülük Nagy Arnold 

pedagógus I., Bognár Mária Magdolna, Kovácsné Burics Judit és Szécsi-Kovács Katalin 

pedagógus II. minősítéssel rendelkezik.  

 

11. Ellenőrzések 

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 kollégium bekerült az Oktatási Hivatal által elkészített 2023. évre szóló országos 

pedagógiai-szakmai ellenőrzési tervbe. A tanév egyik kiemelkedő feladata az ellenőrzéshez 

szükséges dokumentumok átvilágítása, szükség esetén módosítása/pótlása. 



Az intézményi gazdálkodás ellenőrzését a következő ütemterv szerint tervezzük végrehajtani a 2022/2023-as tanévben: 

 

 
Az ellenőrzés 

tárgya 

Az ellenőrzés célja, módszerei, 

ellenőrizendő időszak 

Az ellenőrzés 

típusa 

Az ellenőrzött 

egység 

Az ellenőrzés 

tervezett 

ütemezése 

Felelős 

1. 

A 2022. évi 

leltározás 

végrehajtásának 

ellenőrzése 

Az ellenőrzés célja annak 

megállapítása, hogy a leletár megfelel-

e a Leltározási és leletárkészítési 

szabályzatnak, a leltározási 

ütemtervnek és utasításnak. 

Rendszerellenőrzés 
Gazdasági 

egység 

2023.  

február 28. 
intézményvezető 

2. 
Mérlegvalódiság 

ellenőrzése 

Az ellenőrzés célja annak 

megállapítása, hogy a beszámoló 

mérlege, a főkönyvi kivonatok alapján 

leltárral alátámasztottan lett-e 

összeállítva. 

Pénzügyi 

ellenőrzés 

Gazdasági 

egység 

2023.  

május 8. 
intézményvezető 

3. 
Házipénztár 

ellenőrzés 

Az ellenőrzés célja a házipénztár pénz- 

és értékkezelési rendjének, 

szabályszerűségének ellenőrzése a jogi 

és intézményi szabályozás tükrében. 

Pénzügyi 

ellenőrzés 

Gazdasági 

egység 

Házipénztár 

2022.  

október 3. 

2023.  

március 6. 

intézményvezető, 

gazdasági vezető 

4. 
Szabályzatok 

ellenőrzése 

Az intézmény működését, 

gazdálkodását érintő szabályzatok 

ellenőrzése, a szabályzatok 

jogszabályoknak való megfelelése, 

valamint a szükséges szabályzatok 

megléte. 

Szabályszerűségi 

ellenőrzés 

Igazgatás és 

gazdasági 

egység 

2022. 

december 

hónap 

intézményvezető, 

gazdasági vezető 

5. 

Tartozások 

kezelésének 

ellenőrzése 

Az ellenőrzés célja a kollégium vevői 

tartozása kezelésének, 

nyilvántartásának ellenőrzése. 

Pénzügyi 

ellenőrzés 

Gazdasági 

egység 

2022. 

november 30. 

intézményvezető, 

gazdasági vezető 

 

 



12. 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. Ez különösen fontos, 

mert az intézmény bekerült a 2023. évi országos pedagógiai-szakmai ellenőrzési tervbe. 

 

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. Ez különösen fontos az 

épületben bérlőként jelenlévő Premier Művészeti Szakgimnázium és AMI Szegedi 

Tagintézménye esetében. Az előző tanévben több konfliktus is felmerült a napi működés során, 

amelyet idén orvosolni szeretnénk. 

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 korlátozások után energiaválság van kibontakozóban. A növekvő 

költségek ellensúlyozásaként igyekszünk növelni a kollégium vállalkozási tevékenységét 

(szálláshely és terembérlet), amely plusz jövedelmet jelent az intézmény számára. 

  



17 
 

14. Az intézményi munkaterv a már előre látható programokkal, a 

felelősök megnevezésével, havi bontásban 

 

2022/2023.  felelős 

2022. augusztus 
23. K Tanévnyitó nevelőtestületi értekezlet (csoport-, és 

szobabeosztások elkészítése, pedagógiai feladatok felosztása, 

munkakörök letisztázása) 

Nagy Arnold 

Nevelőtestület 

29. H Összdolgozói értekezlet – a tanév feladatainak átbeszélése Nagy Arnold 

30. K Bagolytábor Juhász Ferenc 

Kovácsné Burics 

Judit 

31. SZ Beköltözés (lakószobák ellenőrzése, adminisztratív feladatok 

elvégzése) 

Nevelőtestület 

 

 

2022/2023.  felelős 

2022. szeptember 
1. CS A tanév első tanítási napja - 

6. SZ Nevelőtestületi értekezlet (a tanév programjainak 

megtervezése) 

Nagy Arnold 

6. SZ Tanévnyitó istentisztelet (Szegedi Evangélikus Templom) Vincze Délia 

7. H OT gyűlés (új OT tag választása, a tanév programjainak 

tervezése) 

Kovácsné 

Burics Judit  

OT 

13. K Nevelőtestületi értekezlet (az adott hét programjainak, 

teendőinek átbeszélése) 

Nagy Arnold 

19. H Áhítat (1. csoport) Vincze Délia 

20. K Nevelőtestületi értekezlet (az adott hét programjainak, 

teendőinek átbeszélése) 

Nagy Arnold 

21. SZ Moziest - Kultúrterem Juhász Ferenc 

26. H Áhítat (2. csoport) Vincze Délia 

27. K Nevelőtestületi értekezlet (az adott hét programjainak, 

teendőinek átbeszélése) 

Nagy Arnold 

28. SZ Évnyitó társas est - Kultúrterem Juhász Ferenc 

30. P Vezetői értekezlet Nagy Arnold 
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28. P Vezetői értekezlet Nagy Arnold 

 

2022/2023.  felelős 

2022. november 
7. H  Őszi szünet utáni első tanítási nap - 

7. H  Áhítat (2. csoport) Vincze Délia 

8. K  Nevelőtestületi értekezlet (az adott hét programjainak, 

teendőinek átbeszélése) 

Nagy Arnold 

14. H  Áhítat (3. csoport) Vincze Délia 

15. K  Nevelőtestületi értekezlet (az adott hét programjainak, 

teendőinek átbeszélése) 

Nagy Arnold 

2022/2023.  felelős 

2022. október 
3. H Házipénztár ellenőrzés Nagy Arnold 

Lengyel Ivánné 

4. K Nevelőtestületi értekezlet (az adott hét programjainak, 

teendőinek átbeszélése) 

Nagy Arnold 

6. CS  Aradi vértanuk emléknapja (október 6.) – faliújság 

 

Kovácsné 
Burics Judit 

10. H Áhítat (3. csoport) Vincze Délia 

11. K Nevelőtestületi értekezlet (az adott hét programjainak, 

teendőinek átbeszélése) 

Nagy Arnold 

12. SZ Filmes vetélkedő OT 

13. CS  Budapesti kirándulás – Álmok Álmodói kiállítás Nagy Arnold 
Kovácsné Burics 

Judit 

17. H Áhítat (4. csoport) Vincze Délia 

18. K Nevelőtestületi értekezlet (az adott hét programjainak, 

teendőinek átbeszélése) 

Nagy Arnold 

20. CS 1956-os forradalom (október 23.) megemlékezés – faliújság Kovácsné 

Burics Judit 

24. H Áhítat (1. csoport) Vincze Délia 

25. K Nevelőtestületi értekezlet (az adott hét programjainak, 

teendőinek átbeszélése) 

Nagy Arnold 

26. SZ Bagolyavató Juhász Ferenc, 

Kovácsné 

Burics Judit, 

OT 

28. P  Őszi szünet előtti utolsó tanítási nap - 
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16. SZ  Moziest - Kultúrterem Juhász Ferenc 

22. K  Nevelőtestületi értekezlet (az adott hét programjainak, 

teendőinek átbeszélése) 

Nagy Arnold 

24. CS Adventi 1. gyertyagyújtás (november 27.) Kovácsné 
Burics Judit 

25. P Vezetői értekezlet Nagy Arnold 

28. H  Áhítat (4. csoport) Vincze Délia 

29. K  Nevelőtestületi értekezlet (az adott hét programjainak, 

teendőinek átbeszélése) 

Nagy Arnold 

30. SZ Tartozások kezelésének ellenőrzése Nagy Arnold 

Lengyel Ivánné 

30. SZ  Társasest - Kultúrterem Juhász Ferenc 

 

 

2022/2023.  felelős 

2022. december 
  Szabályzatok ellenőrzése (folyamatos a hónap során) Nagy Arnold 

Lengyel Ivánné 

1. CS  Adventi 2. gyertyagyújtás (december 4.) 

 

Kovácsné 

Burics Judit 

6. K  N Nevelőtestületi értekezlet (az adott hét programjainak, 

teendőinek átbeszélése) 

Nagy Arnold 

8. CS       Adventi 3. gyertyagyújtás a Templomban (december 11.) 
 

Kovácsné Burics 

Judit, 
Vincze Délia 

13. K  Nevelőtestületi értekezlet (az adott hét programjainak, 

teendőinek átbeszélése),211, 

Nagy Arnold 

14. SZ  Kollégiumi karácsony (műsor, közös karácsonyi vacsora) Nagy Arnold, 

Juhász Ferenc, 

Vincze Délia 

15. CS      Adventi 4. gyertyagyújtás (december 18.) Kovácsné Burics 

Judit 

15.  CS      Közös karácsonyi szakkör Nevelőtestület 

19. H  Dolgozói karácsony Nagy Arnold, 

Juhász Ferenc 

19. H  Összdolgozói értekezlet  Nagy Arnold 

20. K  Nevelőtestületi értekezlet (az adott hét programjainak, 

teendőinek átbeszélése) 

Nagy Arnold 

21. SZ  Téli szünet előtti utolsó tanítási nap - 
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2022/2023.  felelős 

2023. január 
3. K  Téli szünet utáni első tanítási nap - 

3. K  Nevelőtestületi értekezlet (az adott hét programjainak, 

teendőinek átbeszélése) 

Nagy Arnold 

9. H Áhítat (1. csoport) Vincze Délia 

10. K  Nevelőtestületi értekezlet (az adott hét programjainak, 

teendőinek átbeszélése) 

Nagy Arnold 

11. SZ  Moziest - Kultúrterem Juhász Ferenc 

16. H  Áhítat (2. csoport) Vincze Délia 

17. K  Nevelőtestületi értekezlet (az adott hét programjainak, 

teendőinek átbeszélése) 

Nagy Arnold 

18. SZ  Társas est - Kultúrterem Juhász Ferenc 

19. CS   Magyar Kultúra Napja – faliújság Bognár Mária 

20. P  Az első félév vége - 

23. H  Áhítat (3. csoport) Vincze Délia 

26. CS   Holokauszt emléknap – faliújság Kovácsné Burics 

Judit 

24. K  Félévi nevelőtestületi értekezlet (a félévi eredmények 

átbeszélése) 

Nagy Arnold 

25. SZ  Műveltségi vetélkedő Szécsi-Kovács 

Katalin 

27. P Vezetői értekezlet Nagy Arnold 

30. H  Áhítat (4. csoport) Vincze Délia 

31. K  Nevelőtestületi értekezlet (az adott hét programjainak, 

teendőinek átbeszélése) 

Nagy Arnold 

31. K Csoportnaplók, szakköri naplók, ügyeleti napló ellenőrzése Nagy Arnold 
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2022/2023.  felelős 

2023. február 
6. H  Áhítat (1. csoport) Vincze Délia 

7. K  Nevelőtestületi értekezlet (az adott hét programjainak, 

teendőinek átbeszélése) 

Nagy Arnold 

13. H  Áhítat (2. csoport) Vincze Délia 

14. K  Nevelőtestületi értekezlet (az adott hét programjainak, 

teendőinek átbeszélése) 

Nagy Arnold 

15. SZ  Farsang Juhász Ferenc, 
Kovácsné Burics 

Judit,  
OT 

20. K  Áhítat (3. csoport) Vincze Délia 

21. K  Nevelőtestületi értekezlet (az adott hét programjainak, 

teendőinek átbeszélése) 

Nagy Arnold 

21. H  A kommunista diktatúra áldozatainak emléknapja – 

faliújság 

Kovácsné Burics 

Judit 

27. P Vezetői értekezlet Nagy Arnold 

27. H  Áhítat (4. csoport) Vincze Délia 

28. K A 2022. évi leltározás végrehajtásának ellenőrzése Nagy Arnold 

28. K  Nevelőtestületi értekezlet (az adott hét programjainak, 

teendőinek átbeszélése) 

Nagy Arnold 

 

 

2022/2023.  felelős 

2023. március 
6. H Házipénztár ellenőrzés Nagy Arnold 

Lengyel Ivánné 

6. H  Áhítat (1. csoport) Vincze Délia 

7. K  Nevelőtestületi értekezlet (az adott hét programjainak, 

teendőinek átbeszélése) 

Nagy Arnold 

6-10.   A "PÉNZ7" pénzügyi és vállalkozói témahét Nevelőtestület 

9. CS  Pénzügyi vetélkedő – társasjáték Szécsi-Kovács 

Katalin 

13. H  Áhítat (2. csoport) Vincze Délia 

14. K  Nevelőtestületi értekezlet (az adott hét programjainak, 

teendőinek átbeszélése) 

Nagy Arnold 



22 
 

15. SZ  Március 15. megemlékezés - faliújság Kovácsné Burics 

Judit 

20. H  Áhítat (3. csoport) Vincze Délia 

21. K  Nevelőtestületi értekezlet (az adott hét programjainak, 

teendőinek átbeszélése) 

Nagy Arnold 

22. SZ  Társas est - Kultúrterem Juhász Ferenc 

27. H  Áhítat (4. csoport) Vincze Délia 

27-31.   Digitális Témahét Nevelőtestület 

28. K  Nevelőtestületi értekezlet (az adott hét programjainak, 

teendőinek átbeszélése) 

Nagy Arnold 

27. P Vezetői értekezlet Nagy Arnold 

 

  

2022/2023.  felelős 

2023. április 
5. 
 

SZ  Tavaszi szünet előtti utolsó tanítási nap - 

12. SZ  Tavaszi szünet utáni első tanítási nap - 

13. CS  Régi nap Bognár Mária 

17. H  Beszélgetőkör Vincze Délia 

18. K  Nevelőtestületi értekezlet (az adott hét programjainak, 
teendőinek átbeszélése) 

Nagy Arnold 

24. H  Beszélgetőkör Vincze Délia 

25. K  Nevelőtestületi értekezlet (az adott hét programjainak, 
teendőinek átbeszélése) 

Nagy Arnold 

24-28.  Fenntarthatósági Témahét Nevelőtestület 

26. SZ Kollégiumi ballagás Nagy Arnold 

Nevelőtestület 

28. P Vezetői értekezlet Nagy Arnold 
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2022/2023.  felelős 

2023. május 
1. H   Beszélgetőkör 

 

Vincze Délia 

2. K  Nevelőtestületi értekezlet (az adott hét programjainak, 

teendőinek átbeszélése) 

Nagy Arnold 

8. H Mérlegvalódiság ellenőrzése Nagy Arnold 

8. H Beszélgetőkör Vincze Délia 

8-10.  Kollégiumi napok Juhász Ferenc 

9.  K  Nevelőtestületi értekezlet (az adott hét programjainak, 

teendőinek átbeszélése) 

Nagy Arnold 

10. SZ Madarak és fák napja - TOTO  Kovácsné Burics 

Judit 

15. H Beszélgetőkör Vincze Délia 

16. K  Nevelőtestületi értekezlet (az adott hét programjainak, 

teendőinek átbeszélése) 

Nagy Arnold 

17. SZ  Moziest - Kultúrterem Juhász Ferenc 

22. H Beszélgetőkör Vincze Délia 

23. K  Nevelőtestületi értekezlet (az adott hét programjainak, 

teendőinek átbeszélése) 

Nagy Arnold 

26. P Vezetői értekezlet Nagy Arnold 

29. H Beszélgetőkör Vincze Délia 

30. K  Nevelőtestületi értekezlet (az adott hét programjainak, 

teendőinek átbeszélése) 

Nagy Arnold 
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2022/2023.  felelős 

2023. június 
1. CS Nemzeti összetartozás napja – faliújság (június 4.) 

 

Kovácsné Burics 

Judit 

5. H Beszélgetőkör  Vincze Délia 

6. K  Nevelőtestületi értekezlet (az adott hét programjainak, 

teendőinek átbeszélése) 

Nagy Arnold 

6. K Pedagógusnap (június 5.) Nagy Arnold 

8. CS Tanévzáró kerti parti Nagy Arnold 

Nevelőtestület 

12. H Beszélhetőkör Vincze Délia 

13. K  Nevelőtestületi értekezlet (az adott hét programjainak, 

teendőinek átbeszélése) 

Nagy Arnold 

15. CS Utolsó tanítási nap – kiköltözés a kollégiumból Nevelőtestület 

20. 

 

K Tanévzáró nevelőtestületi értekezlet 

 

Nagy Arnold 

20. K Csoportnaplók, szakköri naplók, ügyeleti napló ellenőrzése Nagy Arnold 

22. CS Összdolgozói értekezlet Nagy Arnold 




