A Kazinczy Ferenc Gimnázium és Kollégium munkaterve a
2014/2015-ös tanévre
Kollégiumunk munkaprogramját az iskolai Pedagógiai Program és a megújított kollégiumi
Pedagógiai Program, valamint a 2014. augusztus 28-i nevelőtanári értekezleten elhangzott
javaslatok alapján állítottuk össze.

A kollégium kihasználtsága
Évek óta sok iskolánkba járó diák igényli a kollégiumi elhelyezést, a tanévet szinte telt házzal,
86 tanulóval kezdjük. Az iskola és a kollégium jó hírnevének köszönhetően számos más
középiskolába járó diák is itt szeretne élni. Az idei tanévtől több külsős 13-14 évfolyamos
diák is kollégiumunk lakója lesz. Ez a nagy létszám és a kollégium tagságának rendkívül
vegyes összetétele számos új feladatot ró ránk.
Személyi feltételek
A nevelőtestület összetétele változott, az iskolai tanulószoba vezetésével megbízott tanárokkal
együtt 15 kolléga kapcsolódik be a kollégium munkájába. Lakatos Judit a leánykollégium,
Várnay György a fiúkollégium éjszakai ügyeletét látja el.
Tárgyi feltételek
Nyáron jelentős felújításra nem került sor. Az idei tanévben is szeretnénk folytatni az
elhasználódott tárgyi felszerelések cseréjét, illetve a hiányok pótlását.
Kapcsolódás az iskolai nevelőmunkával
Az idei tanévben hagyományaink és eredményeink megőrzése mellett kiemelten foglalkozunk
a következő feladatokkal:

-

Az egészséges életmódra nevelés megújítása, kapcsolódás az iskolai drogmegelőző
programhoz

-

A tanulás tanítása

-

A kollégiumi közösségi élet értékeinek bemutatása

-

A diákok szociális értékrendjének és képességrendszerének fejlesztése

A kollégium intézményszintű feladatainak ütemezése
A tanulócsoportok munkájukat az évfolyamfelelős tanárok irányításával a DT
közreműködésével a 2014-2015-ös tanévre szóló munka- és ütemterv szerint végzik.
A csoportok munka és ütemtervének elkészítése:
Határidő: szept. 22
Felelős: évfolyamfelelős nevelőtanárok
DT munkaterv elkészítése:
Határidő: szept. 25.
Felelős: DT titkár
A nevelőtestület összetétele, feladatai
Név

Szaktárgy

Koll-i

Koll-i megbízatás, feladat

óraszám
Kelemen-Kiss Eszter

Magyar nyelv és irodalom

10

5-9. évfolyam felelőse

Kiss Gábor

történelem

30

10.évfolyam felelőse

Szőcei Zoltán

matematika, fizika, informatika

30

12-13-14. évfolyam felelőse

Rebákné Németh Erzsébet

biológia, földrajz

17

Herczegné Nagy Katalin

magyar, német, orosz

30

Lakatos Judit

matematika, testn.

Gémesiné Vincze Edina

Német nyelv,francia nyelv

24

Szaktárgyi korrepetálás

Szűcsné Móczár Zsuzsa

Német nyelv, orosz nyelv

24

korrepetálás

Motzer Melinda

testnevelés

9

Angyalné Kiss Eleonóra

Biológia,földrajz

23

11. évfolyam felelőse
éjszakai ügyelet

iskolai tanulószoba felelős

Pintér Ildikó

történelem

12

Koll. vez.

Mayerné Lantos Rita

francia nyelv

8

Iskolai tanulószoba felelős

Miklósyné Nagy Marietta

informatika

5

Kapcsolattartás az iskolával
Nevelőmunkánk hatékonyabbá tételének érdekében folyamatosan együttműködünk és
kapcsolatot tartunk az iskolával, az osztályfőnöki munkaközösséggel és a kollégistákat tanító
szaktanárokkal.
Határidő: folyamatos
Felelős: csoportfelelős nevelőtanárok
A nevelőtanárok is részt vesznek az iskolai nevelőtestületi értekezleteken, a félévi és tanév
végi értékelő értekezleteken, valamint a szakmai munkaközösségi megbeszéléseken.
A kollégiumi ifjúságvédelmi felelős az osztályfőnökök segítségével felméri az új és régi
kollégisták családi és szociális helyzetét, követi a változásokat, segít a helyzet javításában.
Kapcsolattartás a szülőkkel
Az iskolai fogadóórákhoz kapcsolódóan mi is szülői fogadóórákat tartunk.
Határidő:

2014. okt. 9.
2014. dec. 4.
2015.márc. 19..
2015. máj. 14.

Kollégiumi szülői értekezletek:
2014. aug. 31.
2015. jan. 29.
Felelős: Pintér Ildikó kollégiumvezető
A kollégiumi szintű rendezvények ütemezése

A tanulók szüleit gyermekük kollégiumi viselkedéséről az ellenőrző útján kéthavonta
értesítjük, illetve a szülőket beszélgetésekre hívjuk.
Felelős: Pintér Ildikó kollégiumvezető és évfolyamfelelős nevelőtanárok
GYŐR-HÉT
Várostörténeti és kollégiumtörténeti vetélkedőt szervezünk a 9-11. évfolyam részére.
Határidő: október vége
Felelős: Kiss Eszter
Megyei kollégiumi leány labdarúgó-tornát szervezünk.
Határidő: május vége
Felelős: Szőcei Zoltán
Iskolai menza felügyelet
Határidő: naponta 12- 15 óráig
Felelős: kollégiumi munkaközösség
I. világháborús emlékséta Győrben nem csak kollégistáknak
Határidő: március közepe (iskolai történelem hét)
Felelős: Pintér Ildikó kollégiumvezető

Magyarok az olasz fronton
Történelem előadás az iskolai történelem hét keretében
Felelős: Kiss Gábor
Az esztétikai nevelés hatékonyabbá tételének érdekében félévente egy-egy alkalommal
dekorációs, illetve tisztasági versenyt hirdetünk.
Határidő: november, illetve március hónap
Felelős: Pintér Ildikó kollégiumvezető
DT.
Kollégiumi Diákparlament előkészítése és megtartása:
Határidő: november vége
Felelős: Pintér Ildikó Kollégiumvezető

DT. titkár
Németh Tibor igazgató
A kollégiumi nevelőtestület az egységes nevelési hatások érvényesítése érdekében és az
aktuális nevelési problémák megbeszélésre havonta nevelőtestületi megbeszélést tart.
Határidő: minden hónap első hete
Az évfolyamfelelős tanárok és a DT figyelemmel kísérik a kollégisták tanulmányi
előmenetelét (napló ill. ellenőrző követése, konzultációk szaktanárokkal, osztályfőnökökkel,
óralátogatások)
Határidő: folyamatos
Felelős: évfolyamfelelős tanárok, kollégiumvezető
A kollégiumi események bemutatása a kollégium honlapján, illetve a kollégiumi faliújságon,
a kollégiumi album folyamatos vezetése.
Határidő: folyamatos
Felelős: Szőcei Zoltán és az évfolyam
Az iskolai védőnő közreműködésével kisebb csoportokban előadásokat, személyiségfejlesztő
tréningeket szervezünk.
Határidő: folyamatos
Felelős: évfolyamfelelős tanárok
Tar Szilvia védőnő
A tanév során a csoportok szabadidejének megfelelően rendszeresen színház-, hangversenyés múzeumlátogatásokat szervezünk.
Határidő: folyamatos
Felelős: Kiss Eszter
Az aktuális teendők és problémák megbeszélésére minden hétfőn kollégiumi gyűlést tartunk
Felelős: Pintér Ildikó
Tanévnyitó kollégiumi gyűlés, az elmúlt tanév értékelése, a házirend megbeszélése.
Határidő: aug. 31. – szept. 16.

Felelős: Pintér Ildikó kollégiumvezető
DT
Az elsősök köszöntése, bemutatkozása.
Határidő: szept. 10.
Felelős: Pintér Ildikó kollégiumvezető
DT
Kiss Gábor
10. évfolyam
Kollégiumi Diákparlament
Határidő: nov. 13.
Felelős: Pintér Ildikó kollégiumvezető
Németh Tibor
DT
Mikulásest:
Határidő: dec. 4.
Felelős: Szőcei Zoltán
12. 13. évfolyam
Karácsonyi ünnepség:
Határidő: dec. 17.
Felelős: Kiss Eszter
9. évfolyam
Kollégiumi gyűlés, az első félév értékelése, DT választás
Határidő: febr. 4.
Felelős: Pintér Ildikó kollégiumvezető
DT
Kazinczyról elnevezett Szép Magyar Beszéd Verseny 50. országos döntője
Vendégek fogadása, regisztráció, elszállásolás, éjszakai ügyelet biztosítása, étkezések
koordinálása stb.

időpont: 2015.04.17-19.
Felelős: kollégiumi munkaközösség
Holokauszt emléknap a kollégiumi emlékhelyen
Az emlékhely gondozása.
Ünnepi beszédet mond Kiss Gábor tanár úr
Határidő: 2015. április közepe
Kollégiumi ballagás:
Határidő: április 20.
Felelős: Szőcei Zoltán, a 12-13. évfolyam felelőse
Herczegné Nagy Katalin, a 11. évfolyam felelőse
Tanévbúcsúztató közös vacsora:
Határidő: jún. 11.
Felelős: Pintér Ildikó Kollégiumvezető
DT
Szabadon válaszható foglalkozások
A közösségfejlesztésben a belépéstől kezdve a hagyományos rendezvények kötelező
foglalkozások mellett a szabadon választható tevékenységi formák is erősítik az
együttműködést (kollégista – kollégista, tanár – kollégista) és az empatikus attitűd fejlődését.
Az alábbi foglalkozásokon a kollégisták érdeklődési körüknek és egyéb körülményeiknek
megfelelően lehetőség szerint minél többször részt vesznek
- labdarúgás heti 2 óra (:Szőcei Zoltán)
-karate, aerobik, konditermi edzés heti 1 óra (felelős:Motzer Melinda)
-drámapedagógiai fogl. heti 1óra ( Kelemen-Kiss Eszter)
-Európa országai heti 1,5 óra (Rebákné Németh Erzsébet)
-érdekességek a 20. század történetéből heti 2 óra ( Kiss Gábor)
-orosz nyelv kezdőknek , ill. középhaladóknak heti 2 óra ( Szűcsné Móczár Zsuzsa)
-francia nyelv kezdőknek heti 2 óra (Gémesiné Vincze Edina)
-kamaszkori változások heti 1 óra ( Angyalné Kiss Eleonóra)
- Kultúr-kör heti 2 óra ( Herczegné Nagy Katalin)
- informatika érettségi előkészítő heti 1 óra ( Miklósyné Nagy Marietta)
- informatika érettségi előkészítő heti 1 óra ( Szőcei Zoltán)

Győr, 2014-09-10..

Pintér Ildikó
kollégiumvezető

