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I. Intézményi adatok 
 

Óvoda, Általános Iskola,Alapfokú Művészeti Iskola és Kollégium 

 

Az intézmény fenntartója: 
Zirci Ciszterci Apátság 
8420, Zirc, Rákóczi tér 1. 
www.ocist.hu 
Zirci apát: Dékány Á. Sixtus O.Cist. 
 
Rövid neve:        CISZTERCI NEVELÉSI KÖZPONT 
Cím:             7621 Pécs, Apáca u. 23. 
Levélcím:            7601 Pécs, Pf.: 48. 
Tel.:             (72) 511-243, 315-789, 525-516 
Mobiltel.:             (30) 8303158, 8303159. 
Fax.:            (72) 315-78 
Adószám:            18329591-2-02 
Számlavezető:          OTP Bank 
Számlaszám:        11731001-20133896 
E-mail:            ciszterci.nk@gmail.com 
Honlap:             www.cnkpecs.hu 
OM azonosító:          200436. 
Törvényességi felügyelő: Baranya Megyei Kormányhivatal 

 
Intézményeink: 

●       Iskola 
Címe:                                      7621 Pécs, Szent István tér 10. 

●       Óvoda 
Címe:                                      7621 Pécs, Apáca u. 21- 

●       Kollégium 
Címe:                                      7621 Pécs, Apáca u. 23. 

●       Zeneiskola 
Címe:                                      7621 Pécs, Szent István tér 10. 
 

Alapítványaink: 
Az Miasszonyunk Rend „Mindenkinek Használni” Iskola alapítvány: 

Levélcíme:                              7601 Pécs, Pf.: 48. 
           Adószáma:                             18317734-1-02 
           Képviselő:                              Csajághy Györgyné 
"Mindenkinek használni" Óvoda Alapítvány 

Szigetvári takszöv.50800111-11199733 

http://www.ocist.hu/
mailto:ciszterci.nk@gmail.com
http://www.cnkpecs.hu/
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Adószám: 18317741-1-02 

 

Intézmény vezetősége: 6 fő 
      Késmárki Tiborné (igazgató) 
      Mendly Márta (általános és zeneiskolai igazgató helyettes) 
      Udvariné Gyenes Rita (óvodai igazgató helyettes) 
      Horváthné Csepeli Ilona (kollégiumi igazgató helyettes) 
      Zalai András (gazdasági vezető) 
      Horváth Ildikó (minőségbiztosítási vezető) 
 

Tagozatvezetők: 
Általános iskola:      Alsó tagozat: Illésné Székely Erzsébet 

     Felső tagozat: Vida Tamásné 
Zeneiskola:        Gőblné Meláth Szilvia 
 
Munkaközösség vezetők: 
Óvoda:            Vallásos munkaközösség: Rádulyné Dravetczky Andrea 
Általános iskola:    napközis: Vágyiné Soltész Katalin 

        nyelvi: Szabadkainé Tolnay Adrienn 
        sport: Sinkó Zoltán 
        hittan: Molnárné Boda Mária 

            fejlesztés: Keresnyeiné Keller Ágnes 

II. Bevezető: 

  
A nevelési évet intézményi értekezlettel (igazgatói tájékoztatás, munkavédelmi oktatás) és 
nevelőtestületi értekezletekkel nyitottuk meg, melynek során a nyár munkáinak ismertetése, az 
éves munkaterv összeállítása és elfogadása történt, meghatározva ezzel a feladatokat, 
felelősöket. 
A nevelőtestületek a munkaterv egyöntetű elfogadásával, és ez alapján kezdte meg a 
tanévet/nevelési évet.     
Kiemelt feladat intézményi szinten:      

Belső Önellenőrzési Rendszer kiépítése és működtetése 
    Felkészülés a minősítő eljárásokra és vizsgákra 
    Felkészülés a tanfelügyeleti rendszerre 

A tanári kompetenciák elmélyítése 
1. szokás Egyéni döntések és felelősség vállalása, a proaktivitás elmélyítése 
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III. Az intézmény működésére vonatkozó dokumentumok: 

Módosításra került az SZMSZ, a Pedagógiai Program. 
Elkészült a Belső Önértékelési Szabályzat és ez alapján A Belső Önértékelési Terv 

IV. Gazdálkodás: 

1. Pályázatok:                                      

2. Támogatások: 

Pécsi Jótékonysági Nőegylet 5 fő étkezését támogatja a tanév során. 
 

3. Nagyértékű tárgyi eszközök vásárlása 

Kerámiafelületű lapozható krétás acél tábla 1 db 
Óvodai mosogató 1db 
 

4. Az alkalmazottak javadalmazása 
 

Közalkalmazotti bértábla szerint. 
Béremelések:     pedagógusoknak 2015. szept. 1.  

         
                                              

V. Feltételrendszer – helyzetelemzés 
 

1. Személyi feltételek 
 

a.  Tanuló/gyerek létszámok 
                                   

 
2015.09..01. 

Óvoda:                       159 

Általános iskola:  421+3mt 

SNI 20 

Zeneiskola: 160 (4 óra)  
18 (2 óra) 

Kollégium:       202 
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b. Intézményi alkalmazottak: 
 
Tartósan távollévők: 4 fő 

Barta-Vörös Ildikó (zenetanár) 
Gyöngyiné Fülöp Judit (tanító, tan 
Farkasné Magusics Petra (kollégiumi nev 
Nagyné Ránics Piroska (óvónő) 
 

Pedagógusok: 
Tanár: 18 fő 

Alföldi Csabáné 
Késmárki Tiborné 
Királyné Haász Nóra 
Molnárné Boda Mária 
Molnár Gyula 
Nagy Katalin 
Nagy Péter Sándor 
Porvayné Buzás Inez 
Schrothné Fáy Tímea 
Sinkó Zoltán 
Szigethi Laura 
Tóthné Häring Mónika 
Ulrichné Ország Mária 
Vágyiné Soltész Katalin 
Vida Tamásné 
Vidákné Mihádák Anetta 
Viszlai-Nagy Eszter 
Vönöczkiné Rohling Ágnes 

Pap tanár: Gál Károly 
Tanító: 20 fő 

Benkovicsné Farkas Edith 
Gadó Annamária  
Graics Bettina 
Grób Ágoston 
Helstáb Edit 
Horváth Ildikó 
Illésné Székely Erzsébet 
Tyukászné Kerekes Petra 
Kóborné Andocsi Janette 
Lőrinczné Bedő Anikó 
Mendly Márta 
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Maczákné Válóczi Kinga 
Patakiné Horváth Vivien 
Simon Benjamin 
Szilágyi Csilla 
Széll Marcell 
Székely Eszter 
Szücs Anita 
Vágner Ágnes 
Vargáné Simon Krisztina 

Pedagógiai asszisztens: Utassy Katalin,Törő Anita,   
 
Zenetanár: 11 fő 

Őrfiné Bischof Zsuzsanna 
Csajághy Györgyné 
Dergez Zoltán 
Gőblné Meláth Szilvia Márta 
Lázár Zsófia 
Mátrai Mária 
Norgauer Eszter 
Szabó Anikó 
Szabó Gyuláné 
Vassné Papp Viktória 
Vicértes László 

 

Óvónő: 14 fő 
Bágyi Eszter 
Bereiné Fekete Éva 
Bukovicsné Simon Valéria 
Csendes Rita 
Demeter Ferencné 
Kopjár Gézáné 
Lovászné Bernáth Szilvia 
Dr Nagyné Sellei Krisztina 
Rádulyné Dravetzky Andrea 
Szabóné Hosszú Mónika 
Tóthné Guzsvány Ágnes 
Udvariné Gyenes Rita 
Tollár Zsófia 
Zsovánné Lak Ágnes 

Óvodai pedagógiai asszisztens: Vörös Anett, Sándorfi Zsoltné 
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Kollégiumi nevelő: 11 fő 
Horváthné Csepeli Ilona 
Gömöri Miklós Józsefné 
Huszics Tamara 
Sándorné Varga Éva 
Szabóné Bauer Ibolya 
Tóthné Láng Éva 
Tölcsér Valéria 
Vargyas Ildikó 
Várkonyi András Péterné 
Szabó Rita 
Számítástechnika terem felügyelő: Mikusicza Edina 
 

Technikai dolgozók: 
Karbantartó: 2 fő 

Hartmann Zoltán 
Sólyom Dezső 

Takarító: 6 fő 
Tiringer Edit 
Kovácsné Walczer Ágnes 
Rajnai Lászlóné 
Sándorfi Dezsőné 
Walczer Istvánné 
Molnár Zoltánné 

Portás: 4 fő 
Árvay József 
Vecsernyés László 
Csizmadia Lajosné 
Berei Attila 

Dajka: 7 fő 
Borbélyné Kutas Ilona 
Buzás Andrásné 
Paróczi Zsomborné 
Huber Gáborné 
Kelemenné Puszpán Ivette 
Kira Róbertné 
Weisz Tiborné 

Irodai dolgozók: 5 fő 
Szabó Éva (pénztáros) 
Bodogán Lászlóné (óvodatitkár) 
Tari Zsoltné (intézménytitkár) 
Vecsernyés Lászlóné (pénzügyi ügyintéző) 
Zalai András (gazdasági vezető) 
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Konyhai dolgozók (óvoda): 4 fő 
Bognár Ferenc 
Garainé Fekete Éva 
Lázók Irma 

      Bihari-Nagy Ágnes  
Könyvtáros: 

Kun Eszter 
Kőhidi Eszter 

Logopédus és fejlesztő pedagógus: 
Keresnyeiné Keller Ágnes 

Rendszergazda: 
Szilvási Béla   

Szakápoló: Molnár Mária Teréz 
Pszichológus: Voloncs Gábor 
            
Megbízási szerződéssel dolgozó: 1 fő 

Gál Károly 

 

c.   Létszámgazdálkodás 

Határozatlan idejű szerződéssel: 83 fő 

részmunkaidős:                     11 
teljes munkaidős:                  72   
 

Határozott idejű szerződéssel:  30+1      
óraadó atya                           1 
részmunkaidős:                     6 
teljes munkaidős:                  24 

 

d.      Pedagógusok előmeneteli rendszere: 
 

2015-ös minősítő eljárásban résztvevő pedagógusok:  
          Óvoda:           Csendes Rita 
          Általános iskola:      Nagy Katalin 
                        Ulrichné Ország Mária 
          Kollégium:          Tölcsér Valéria 

 

2016-os minősítő eljárásban résztvevő pedagógusok:  
          Óvoda:           Bukovicsné Simon Valéria 
          Általános iskola:     Vágyyiné Soltész Katalin 
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                        Késmárki Tiborné 
          Kollégium:          Gömöri Miklósné 
                        Horváthné Csepeli Ilona 
 

Pedagógusok szakmai ellenőrzése 

     
2015.     Óvoda:           Bukovicsné Simon Valéria 

                       Udvariné Gyenes Rita 
         Általános iskola:      Mendly Márta 

Vágyiné Soltész Katalin 
                       Késmárki Tiborné 
                       Keresnyeiné Keller Ágnes 
                       Vágner Ágnes 

 

2016.    Kollégium:          Gömöri Miklósné 
                       Horváthné Csepeli Ilona 

 

    Belső önértékelési rendszer (külön munkaterv szerint)  
vezető:            Késmárki Tiborné 

pedagógusok: 
    Óvoda:         Bukovicsné Simon Valéria 

Csendes Rita  
Demeter Ferencné  
Lovászné Bernáth Szilvia  
Rádulyné Dravetzky Andrea  
Szabóné Hosszú Mónika  
Tóthné Guzsvány Ágnes  
Udvariné Gyenes Rita 

 

        Általános iskola:       Alföldi Csabáné  
Benkovicsné Farkas Edith   
Graics Bettina  
Grób Ágoston  
Helstáb Edit  
Horváth Ildikó   
Illésné Székely Erzsébet  
Keresnyeiné Keller Ágnes 
Késmárki Tiborné 
Kóborné Andocsi Janette  
Lőrincné Bedő Anikó  
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Maczákné Válóczi Kinga  
Mendly Márta 
Sinkó Zoltán  
Szilágyi Csilla  
Szücs Anita  
Vida Tamásné      
Vágyiné Soltész Katalin 

 

    Zeneiskola:          Csajághy Györgyné  
Dergez Zoltán  
Gőblné Meláth Szilvia  
Őrfiné Bischof Zsuzsanna  
Szabó Anikó  

 

Kollégium:          Gömöri Miklósné 
                       Horváthné Csepeli Ilona 

Szabóné Bauer Ibolya 
Sándorné Varga Éva 
 

f. Az új pedagógusok alkalmazásának módja: Angelus rendszer 
 
Az új pedagógusokat határozott idejű, június 30-ig tartó munkaszerződéssel vesszük fel. A 
KPSZTI által javasolt Etikai kódex elfogadása mindenki számára kötelező. Az új kollégák mellé 
angelusokat jelölünk ki, akik segítették a beilleszkedést, bevezették az intézmény 
szokásrendjébe, óralátogatásokat végeztek és értékelték az új kollégák munkáját. A 
gyakornokok munkáját mentor tanárok segítik. 
 

g. Intézményi szintű felelősök, feladatok: 
 

Iskolaorvos: Dr. Molnár Alíz 
Védőnő: Pestiné Magyar Marianna 
Fogorvos iskola: Dr. Orsi Gabriella 
Fogorvos óvoda: PTE gyermekfogászat 
Foglalkozás-egészségügyi orvos: Dr. Kovács László 
Munkavédelmi megbízott: Vecsernyés László 
Szülői munkaközösség vezető iskola:  
Szülői munkaközösség vezető óvoda:Egerszeginé Koncz Eliza 
Szülői munkaközösség vezető kollégium: Cserdiné Szolga Emma 
Diákönkormányzati kapcsolattartó iskola: Vida Tamásné 
Diákönkormányzati kapcsolattartó kollégium: Szabó Rita 
Gyermekvédelmi felelős iskola: Vágner Ágnes 



11 

 

Gyermekvédelmi felelős kollégium: Gömöri Miklósné 
 

h.  Foglalkozás-egészségügyi vizsgálatok: 
 

Intézményünkben két alkalommal tervezünk üzemorvosi vizsgálatot. 
2015.szeptember 2.  27  fő, 
2016. februárban  20 fő, 
Akik nem vesznek részt, egyénileg keresik fel az üzemorvost. 

            

k.  Továbbképzések: 
Intézményi szintű:          

       2015.     augusztus 26.    Közösségformálás, kommunikáció 
          2015.     aug. szept.     Pedagógus kompetenciák 
         2015.     november 27.     Lelki nap 

 

      Egyéni továbbképzések: 
 
A tanév során továbbképzésben résztvevők és támogatásuk a beiskolázási tervnek és a 
2015-2016-os továbbképzési alprogramnak megfelelően történik. 
Figyelembe véve a 2013.09.01-2018.08.31.ig tartó második 5 éves továbbképzési programot 
Helstáb Edit, Horváth Ildikó, Királyné Haász Nóra saját költségén pedagógus szakvizsgára készül, 
Lázár Zsófia fuvola doktori iskolát kezdi.  

 

Továbbképzésre vonatkozó alprogram  

sorszám Név Továbbképzés 
megnevezése 

várható 
kezdete 

várható 
befejezése 

távollét 
időtartama 

helyettesítés rendje 

1 Tóthné 
Häring 
Mónika 

angol nyelvű 
módszertani 
továbbképzés 

2015.09.01 2016.03.15 20 óra helyettesítés munka 
átszervezéssel 
megoldva 

2 Viszlai-
Nagy 
Eszter 
Judit 

angol nyelvű 
módszertani 
továbbképzés 

2015.09.01 2016.03.15 40 óra helyettesítés munka 
átszervezéssel 
megoldva 

3 Nagyné 
Ránics 
Piroska 

módszertani 
továbbképzés 
óvónőknek 

2015.09.01 2016.03.15 65 óra helyettesítés munka 
átszervezéssel 
megoldva 
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2.  Tárgyi feltételek: 

a)  Épületek, termek, eszközök, felszerelések 

1.   Épületek, helyiségek száma, funkciója, változásai (m²; befogadóképesség, tantermek, 
vizesblokkok, udvar…) összevetve 

○        a gyermekek/tanulók létszámával – megfelelő, kivétel a tornaszoba 
○        az intézmény feladataival - megfelelő 
○        a korszerűség követelményeivel – javításra szorul 

2.    Berendezések változásai: intézményegységek munkatervében 

 

b.) Felújítások intézményi szinten 
 
I. HOMLOKZATFELÚJÍTÁS 

 Óvodai északi homlokzat komplett felújítása, nyílászárócserékkel, belső spaletták 
felújításával, mely a Zirci Ciszterci Apátság beruházásaként valósult meg 

II. NYÍLÁSZÁRÓ CSERE, JAVÍTÁS 

 Kollégiumi hálók: 220,221,222    ablakcsere, külső belső javítással 

 „E” szárny fsz folyosó (Nemzetiségi épület)       fsz ajtó csere (folyamatban) 

 Intézmény         összes eddig beépített nyílászáró karbantartása, passzítása 
(folyamatban) 

III.FESTÉS, MÁZOLÁS, PARKETTACSISZOLÁS, VILLANYSZERELÉS, EGYÉB JAVÍTÁ 

 Óvoda, 3as csoport        festés, mázolás, parkettacsiszolás, komplett villanyszerelés,  
    lámpatestek cseréje, új galéria építése 

 Iskola-kollégium 106,107 tanterem         festés 

 Iskola-kollégium ebédlő              lábazat festés 

 Iskola – tornaterem (B szárny)  lábazat festés 

 Iskola-kollégium Fsz. folyosó (A,B szárny)           lábazat javítás, festés 

 Iskola-kollégium udvari beton udvar      betonon lévő játékok átfestése 

 Óvoda tornaszoba          teljes lábazat festés 

 Óvodai lépcsőház            műkő lépcsők javítása 

 Óvodai konyha felpúposodott burkolat javítása 

 Óvodai felső udvar         gumiburkolat alatti kavics aljzat betonozása – garanciális javítása 

 Óvodai felső udvar         épület melletti kb 3-4 m2 kavicsos felület betonozása 

 Óvodai 5ös csoport        galéria javítása  

 Iskola    táblafestések  

 Iskola „D” szárny   (angol terem, fuvola terem, folyosók, cselló terem, tükrös tornaterem 
garanciális festése) 
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VI. Az intézmény szakmai, és közösségi közös rendezvényei: 
 

1. Megemlékezések-ünnepek      
2015. december 15.     Adventi hangverseny 
2016. január 18.       Szent Margit nap 
2016. január 18.        Emlékezés a rendalapítókra 
2016. május 12.        CiNKe Gála 

            

2. Közösségi programok  
2015. szeptember 19.   Családi nap 
2015. október 1.       Tanári hangverseny 
2015. december 19.     Intézményi karácsony 
2016. január18.         Szent Margit bál Szülők-dolgozók bálja 
2016. június 20.        "Dolgozói nap" tanévzáró közösségépítés 

         
3.  Intézményi projektek   

2016. márc.31-ápr.1.         PÉCS- projekt  

4.  Hitéleti programok:     
2015. augusztus 24.           Tanévkezdő lelkinap pedagógusoknak 
2015. október 03.          Zarándoklat 
2015. november 16-20.           Szent Erzsébet napi gyűjtés 
2015. november 27.            Dolgozói lelkinap 
2015. november 31.           Adventi koszorúszentelés 
2016. január 18.              Az épület megáldása - Bernát atya, Szent Margit napi mise 
2016 február-március         Imalánc – nagyböjtben 
2016. május 07.            Egyházmegyei zarándoklat  
2016.  május 22.                        Elsőáldozás 
Szeptemberben, decemberben, áprilisban és májusban gyónás. 

VII. Kapcsolatok 

1. Belső kommunikáció, információáramlás 

Kapcsolattartás a technikai dolgozókkal: 
személyesen, gazdasági vezetőn keresztül óvodai   igazgató helyettesen keresztül 

Óvodában: ig. helyettes - megbeszélések a dajkákkal, havonta egyszer 
Igazgatói személyes beszélgetések minden dolgozóval április, május hónapban 
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2. Kapcsolattartás a nevelőtestületekkel és a nevelő testületek 

között        

a.)    Vezetőségi értekezlet:        
2015. augusztus 17.           Tanévkezdő értekezlet 
minden hétfőn            Aktuális feladatok     

b.)    Dolgozói értekezletek 
2015. augusztus 24.   Tájékoztatás, technikai dolgozók munkavédelmi oktatása, 

                                          dolgozói Veni Sancte szentmise 
                        

3. Intézményi szintű külső kapcsolatok: 

 Fenntartó:          D. Sixtus apát úr 
   Dobosi László oktatási vezető 

 

 PécsTV      

 Pécsi Egyházmegye 

 CRNL 

 Leőwey Klára Gimnázium 

 Pécsi Filharmónia 

 Márkus színház 

 Zöld-Híd 

 Pécsi Úszóiskola 

 Bóbita Bábszínház bérlet 

 PNSZ 
 
Nyílt nap: 2016. febr. 11.             

 

VIII. Ellenőrzések:  Ellenőrzési terv szerint 
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Ciszterci Szent Margit Óvoda, 

Általános Iskola, 
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16 

 

I. INTÉZMÉNYEGYSÉG ADATAI:  

Ciszterci Szent Margit Óvoda, Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Kollégium  

Óvoda tagintézménye: 7621 Pécs, Apáca u. 21. 

 
II. TÁRGYI FELTÉTELEK: 

1. Felújítások: 

A nyári felújítási, karban tartási szünetben a tervezett feladatok megvalósultak 

Az óvoda épületének homlokzati teljes ablak cseréje, vakolat javítás, színezés. 

Teljes felújítás történt a 3. szívecske csoportszobában: - festés, parketta csiszolás, villamos 
rendszer felújítása, galéria építés 

Befejeződött a gyermek székek cseréje, minden csoportban új, megfelelő méretű székek 
kerültek. 

 

2. Épületek:  

Az óvoda épülete az Apáca u. 21 szám alatt található. A nevelés a területen található két 
épületben folyik. A fő épület alsó szintjén 2 gyermekcsoport, a felső szinten négy 
gyermekcsoport található. Az udvar területén lévő épület alsó szintje tornaterem, a tetőtérben 
egy gyermekcsoport található. 

3. Nevelés/oktatás termei, bútorzat: 

A csoport szobák berendezése, elrendezése igazodik a 3-6-7 éves gyermekek életkori 
sajátosságaihoz. A berendezési tárgyak állandó karban tartásra szorulnak, a javíthatatlan 
berendezési tárgyakat igyekszünk folyamatosan újakra cserélni. 

Esztétikus dekorációval tesszük barátságosabbá az egyes helyiségeket. 

Az egyéb helyiségek felszerelése megfelelő, az épület adottságainál fogva bővítésre nincs 
lehetőség, ezért szervezéssel biztosítjuk a folyamatos életvitelt. 

Fejlesztési célok:  

- folyamatosan csoportonként a gyermekfektetők cseréje 

4. Taneszköz-rendszer és IKT eszközök:  

A gyermekek fejlesztéséhez minden csoportban elegendő játékeszköz, illetve fejlesztő eszköz áll 
rendelkezésre. A szemléltető eszközöket és fejlesztő eszközöket folyamatosan igyekszünk 
bővíteni.  
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Fejlesztési célok: 

–  a vallásos neveléshez szükséges eszközök minden csoportban legyenek 
elérhetőek az óvodapedagógusok számára 

5. Informatikai rendszer:  

A nevelőtestület rendelkezésére áll a nevelői szobában egy PC és tartozékai. Az internet hálózat 
kiépített.  Mind a hét csoportban hordozható számítógép van, melyet az óvodapedagógusok a 
pedagógiai munka dokumentálásához használnak. A csoportszobákban Wifi elérhetőség van. A 
technikai eszközök használata emeli a nevelőmunka színvonalát, megkönnyíti az adminisztrációt 
és elősegíti a nevelők egymás közötti és a szülőkkel való kommunikációját, az információ 
áramlást. 

 

III. SZEMÉLYI FELTÉTELEK:  

a) Intézményi gyermek/tanuló létszámadatok: 

2015/2016 Nevelési év szeptemberi gyermek létszám: 160 fő 

Csoportok száma: 7 csoport: 

                             3 vegyes életkorú osztatlan csoport 

                             1 osztott kiscsoport 

                             1 osztott középsős csoport 

                             1 részben osztott nagy-középsős csoport 

                             1 osztott iskolai életmódra felkészítő nagycsoport 

b) Beiratkozás: 

2015/2016 nevelési évre jelentkezett: 59 fő 

Felvett gyermekek száma: 54 fő 

Elutasított gyermekek száma: 5 fő 

A törvényi előírásoknak megfelelő időben és feltételekkel zajlik az óvodai beíratás. A beíratással 
egy időben játszóházat szervezünk a gyerekek részére, amíg a szülők az adminisztrációval 
foglalkoznak, addig a gyermekeke biztonságos, vidám környezetben játszhatnak és 
ismerkedhetnek a leendő óvodapedagógusokkal. A beiratkozásnál figyelembe vesszük a szülők 
igényeit a csoportba való elhelyezés iránt. A gyermekek csoportokba való felvételét 
meghatározza a vegyes csoportokból iskolába távozó gyermekek száma – a szabad férőhelyek 
miatt, valamint a maximális csoportlétszám figyelembe vétele. Felvételnél figyelembe vesszük, 
hogy testvér jár-e már az óvodánkba, illetve az általános iskolánkba. A szükséges 
dokumentumok mellett előnyt jelent a plébánosi ajánlás is. 
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A következő nevelési évre tervezett beíratás időpontja: 2016. április 20. és április 21. 

c) Gyermekbalesetek: 

A nevelési év során bekövetkezett balesetek esetén az alábbiak szerint járunk el: A sérült 
gyermek elsődleges ellátása után a szülők tájékoztatása, majd a gyermeket orvosi vizsgálatra, 
illetve ellátásra visszük. A balesetekről jegyzőkönyv készül. További feladatunk a baleset okának 
megszüntetése, biztonságos feltételek megteremtése. Az óvoda részéről balesetvédelmi 
megbízott: Tóthné Guzsvány Ágnes. 

1. Dolgozói közösség: 

Alkalmazottak száma: 27 fő 

a) Tartósan távollévők: 1 fő óvodapedagógus 
b) Pedagógusok: 

 óvodapedagógus: 14 fő  

c) Pedagógiai asszisztens:  

 2 fő 

d) Dajka: 

 7 fő 

e) Logopédus és fejlesztőpedagógus: 

 Logopédus: 1 fő külsős szakember 

 Fejlesztőpedagógus: 1 fő intézményi szakember 

f) Személyi változások:  

A személyi állományban változás nem történt.  

Munkakör változás:-  3 szivecske csoportba  csoportos dajka beosztásba Kira Róbertné került. 

- Dajkai munkakörből pedagógiai asszisztens munkakörben dolgozik 
Sándorfi Zsoltné.  

                                 

IV. TOVÁBBKÉPZÉSEK: 

1. Hitéleti továbbképzések:  

A nevelési év folyamán részt veszünk az intézményi lelki napokon, előadásokon, eseményeken. 

A vallásos munkaközösség vezetője részt vesz a KPSZTI által szervezett Vallásos 
munkacsoportban. Tapasztalatait a nevelői megbeszéléseken megosztja az 
óvodapedagógusokkal. 
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2. Szakmai továbbképzések: 

a) külső továbbképzések: 

Az óvodapedagógusok a továbbképzési, illetve az éves beiskolázási terv szerint jelentkeznek a 
továbbképzésekre. Részt veszünk a KPSZTI által szervezett akkreditált, illetve egyéb 
tanfolyamokon, előadásokon, konferenciákon. 

b) belső továbbképzések: 

Az óvodapedagógusok a külső továbbképzéseken, tanfolyamokon szerzett ismereteiket előadás 
és gyakorlati bemutató keretében megosztják a nevelőtestülettel folyamatosan a heti 
megbeszélések alkalmával. 

 Tervezett beszámolók: Nagyné Sellei Krisztina: Logikai játékok a matematikai 
tevékenységben 

 Bemutatók: A nevelési év fő feladataihoz kapcsolódó bemutatók kapcsolódnak az 
intézményi belső ellenőrzési tervhez. Bemutató foglalkozásokat tartanak a belső 
ellenőrzésben résztvevő óvodapedagógusok. A bemutatók elsődleges feladata a 
komplex tevékenységek szervezése, ezen belül a vers-mese tevékenységek kiemelt 
szerepe. Ezen kívül az irányított játéktevékenység szervezése, módszerei, eszközei, 
megvalósításának módja. 

 Előadás: A mese szerepe és hatása a gyermeki fejlődésre – előadást tart Nagy Katalin az 
iskolánk tanára az óvodapedagógusok számára 

c) innovációk: 

Báb és drámajáték csoport alakulása az óvodapedagógusok önkéntes részvételével Nagyné 
Sellei Krisztina vezetésével. A csoport tagjai az óvoda közösségi báb eszközeit és kellékeit 
készítik el, illetve újítják fel a meglévő eszközöket. A nevelési év során két alkalommal 
szerveznek közös bábelőadást. Tervek szerint egy mese és egy bibliai történetet dolgoznak fel. A 
csoport vezetője éves munkatervben rögzíti a feladatokat. 

 

V. ÉLETPÁLYA-MODELL: 

a) Gyakornoki rendszer: nincs gyakornok 
b) Minősítő eljárás:  

2015 - 1 fő óvodapedagógus: Csendes Rita  

2016 - 1 fő Bukovicsné Simon Valéria  

 

VI. TANFELÜGYELET: 

Ellenőrzésben vesz részt 2 fő óvodapedagógus:  Bukovicsné Simon Valéria 
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                                                                               Udvariné Gyenes Rita 

Az ellenőrzésre várhatóan az őszi időszakban kerül sor. 

 

VII. PÁLYÁZATOK: 

Lehetőség szerint részt veszünk az országos és helyi pályázatokban. 

 

VIII. A TANÉV ÉV HELYI RENDJE: 

1. Az év rendje: 

 Az óvodai nevelési év: 2015. szeptember 1. – 2016. augusztus 31.  

 Szorgalmi idő: 2015. szeptember 1. – 2016. június 15. 

 Nyári időszak: 2016. június 15. – 2016. július 16. illetve 
                         2016. augusztus 23. – 2016. augusztus 31. 

 A nyári élet összevont csoportokban nyári terv alapján történik. 

 

 Szünetek:  
őszi szünet: a szünet tartama alatt gyermeklétszámtól függően összevont csoportokkal  
    működtünk. 
                    Időpontja: 2015. október.26.- október.31.-ig 
                    első tanítási nap: 2015. november. 2. hétfő 
téli szünet: a karácsonyi és újévi ünnepek között az óvoda zárva tartását a fenntartó  
   engedélyezi 
                   Időpontja: 2015.december.23 - 2016. január.1. 
                   első nevelési nap: 2016. január. 4. hétfő 
tavaszi szünet: a szünet tartama alatt gyermeklétszámtól függően összevont 
csoportokkal 
    működtünk. 

                      zárás időpontja: 2016. március 24. – március 29.-ig. 
                első nevelési nap: 2016. március 30. szerda 

 nyári zárva tartás: a fenntartó engedélyével 5 hét. A zárva tartás ideje alatt felújítási,  
   karbantartási, takarítási munkák folynak. 

Időpontja: 2016. július. 18.- 2016. augusztus. 19-ig. 
Nyitás: 2016. augusztus. 22.  

 Nevelés nélküli munkanapok:  

A nevelési év során 5 nevelés nélküli munkanapot tartunk. A nevelés nélküli munkanapok 
szervezésénél figyelembe vesszük a szünetek időpontjait, az intézményi közös programokat, 
működési rendet, valamint a szülők igényeit. 
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1. 2015. november 27. péntek – lelki nap  
2. 2016. február 5. péntek – nevelőtestületi értekezlet, továbbképzés 
3. 2016. március 24. csütörtök – lelki nap 
4. 2016. március 29. kedd – tavaszi szünet 
5. 2016. június 20. hétfő – dolgozói nap 

 

2. Munkarend: 

 Nyitva tartás: Hétfőtől – péntekig naponta 6.30 – 17.00-ig. 

 Pedagógusok munkaidő beosztása:  

Munkáját minden dolgozó az éves munkatervben meghatározott óraszámban és munkaidő 
beosztásban végezi. Összevont csoportok, és helyettesítések alkalmával egyéni munkarend lépe 
életbe. Az óvodapedagógusok kötelező óraszámának nyilvántartása, valamint a technikai 
dolgozók munkaideje a jelenléti nyilvántartásban található. 

Óvodai igazgató helyettes: heti munkaidő: 40 óra   

  kötelező óraszáma:  24 óra 1.csoportban  heti váltásban  

de:   7.00 – 12.00-ig 

du: 11.30 - 16.30-ig 

péntek: 

de:   7.00 – 11.00-ig 

du: 13.00 – 17.00-ig                                        

Óvodapedagógusok:  

1 – 6 csoportokban: heti munkaidő:  40 óra 

 kötelező óraszám:  32 óra heti váltásban 

de.: 7.00 - 13.30-ig 

du.: 10.00 - 16.30-ig 

péntek:  

de.: 7.00 - 13.00-ig 

du.: 10.30 - 16.30-ig 

7. csoportban  1. óvodapedagógus  heti munkaidő: 40 óra 

kötelező óraszám: 32 óra heti váltásban 

de.: 7.00 - 13.30-ig 

du.: 10.00 – 16.30-ig 
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 péntek: 

de.: 7.00 - 13-ig 

du.: 10.30 – 16.30-ig 

 2. óvodapedagógus heti munkaidő: 30 óra 

kötelező óraszám: 24 óra 

de.: 7.00 – 12.00-ig 

du: 11.30 - 16.30-ig 

péntek:  

de.: 7.00 – 11.00-ig 

du.: 12.00 - 16-ig 

 Pedagógiai asszisztens munkaideje:  

 heti munkaidő:  40 óra 

1 fő pedagógiai asszisztens földszinti csoportokban heti váltásban 

de.: 7.00 – 15.00-ig 

du.: 9.00 – 17.00-ig 

1 fő pedagógiai asszisztens emeleti csoportokba 

 naponta: 8.00 – 16.00-ig 

 Dajkák munkaideje: 

heti munkaidő:  40 óra   lépcsőzetes munkakezdéssel, váltott műszakban 

földszinti dajkák: de.: 7-.00 – 15.00-ig 1 fő 

  du.: 9.30 – 17.30-ig 1 fő 

emeleti dajkák:  de. : 7.30-15.30-ig 2 fő 

                    du. : 9.30 – 17.30-ig 2 fő 

iskola előkészítő csoport: naponta: 8-16-ig 1 fő 

 

 Ügyelet: folyamatosan kéthetenkénti váltással csoportonként minden óvodapedagógus 
ellátja:   Reggel: 6.30 – 7.00-ig 
              Délután: 16.30 – 17.00-ig 
Az ügyeletet a mindenkori ügyeletes csoport szobában, illetve a kis udvarban tartjuk. 
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Felelősök, feladatok: 

 

Minőségi munka irányítója:   Lovászné Bernáth Szilvia                            
Gyermekvédelmi felelős:   Bereiné Fekete Éva   
Vallásos munkaközösség vezető: Rádulyné Dravetzky Andrea 
Balesetvédelmi felelős:   Tóthné Guzsvány Ágnes   
Hétfői reggeli imádságvezetők:          dr. Nagyné Sellei Krisztina 
   Lovászné Bernáth Szilvia                                              
Könyvtár, vallásos szertár felelős:  dr Nagyné Sellei Krisztina     
Torna szertár felelős:    Bágyi Eszter 
   Szabóné Hosszú Mónika 
Faliújságok felelősei:    Lovászné Bernáth Szilvia 
   Tollár Zsófia 
   Csendes Rita 
Hirdetés terjesztés:    Zsovánné Lak Ágnes   
Úszás szervező:   Szabóné Hosszú Mónika 
   kísérők: Bágyi Eszter 
   Kopjár Gézáné 
   Udvariné Gyenes Rita 
Cinke újság szerkesztése:   Lovászné Bernáth Szilvia 

                                                Bágyi Eszter   
Program felelős:    Kopjár Gézáné   
Honlap felelős:    Csendes Rita   
Újság terjesztés:   Tóthné Guzsvány Ágnes – Tappancs 
                                                            Bereiné Fekete Éva    
Könyv terjesztés.    Domina-Vörös Anett  
  
Szent Benedek Szeretetszolgálat összekötő: Bágyi Eszter  
Szülői Munkaközösség összekötő pedagógus: Bereiné Fekete Éva 

 

IX. OKTATÓ – NEVELŐ MUNKA 

1. Kiemelt célok, feladatok: 

Cél: A játék fejlesztése: mint a gyermek fő tevékenysége, a gyermek fejlődésének, 
fejlesztésének elsődleges színtere. 

Feladatok:  

 A szabad játék feltételeinek biztosítása, napirend szervezéssel a játékhoz szükséges kellő 
idő, hely eszközök biztosítása 

 Az irányított játéktevékenységek kapcsolása az egyes tanulásos tevékenységekhez 
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 Az óvodapedagógusok megfelelő szerepvállalása a játék során 

2. Fő célok, feladatok: 

Cél: A játékban megvalósuló tanulásos tevékenység fejlesztése, kiemelten vers-mese 
tevékenység helye és szerepe a gyermek fejlődésében. 

Feladatok: 

 Olyan módszerek, eljárások alkalmazása, amelyek megfelelnek az adott korcsoport 
fejlettségi szintjének, vegyes korcsoportban a differenciált tevékenység biztosítása 

 Az egyéni fejlesztés lehetőségeinek kihasználása a szabad játék során 

 Bemutatók, hospitálások szervezése 

 A bemutatókon szerzett tapasztalatok megbeszélése, a jó gyakorlat beépítése a saját 
nevelő munkánkba 

Cél: Hitre nevelés. A gyermekek lelki életének ápolása, fejlesztése a keresztény nevelés által. 

Feladatok: 

 Mindennapi gyertyagyújtás. Az elcsendesedés beépítése a csoportok mindennapjaiba, 
napirendjébe, a lelki beszélgetéshez szükséges feltételek biztosítása 

 Bibliai történetek által a mese és az igaz történetek közötti különbségek megismerése, 
megerősítése a gyermeki tudatban 

 erkölcsi fogalmak megismerése és megélésének biztosítása a bibliai történetek és a 
gyermekek életének igaz történései által 

 

X. RENDEZVÉNYEK, PROGRAMOK 

Projektek: 

Részt veszünk az intézményi éves kiemelt projektben. A „Pécs” projekthez kapcsolódóan 
kirándulásokat, sétákat szervezünk a város épített és kulturális környezetében. Múzeum 
látogatások, nevezetes épületek megtekintése. A városban szervezett kulturális eseményeken 
való részvétel.  

Tervezett programok - táblázatban 

XI. SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉSSEL, KÖZÖSSÉGFEJLESZTÉSSEL KAPCSOLATOS 
NEVELŐ TEVÉKENYSÉGEK  

1. Hitéletre és erkölcsi értékekre nevelés: 

 Szentmisék: Három alkalommal veszünk részt Szentmisén 
1. Veni Sancte – óvodai szinten 
2. Te Deum – óvodai szinten  
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3. Szent Margit nap – intézményi szinten a nagycsoportos gyerekek 
részvételével 

 Liturgikus események: Az egyházi év ünnepeihez, eseményeihez kapcsolódó programok: 
- Adventi gyertyagyújtás és koszorúszentelés: óvoda és az iskolai osztályok képviselői 

részvételével 
- Szent Miklós legendája: óvodai ajándékozás csoportonként, iskolások színjátszó 

előadása 
- Szálláskereső játék, Karácsonyváró ünnepségek: csoportonként a szülők 

részvételével 
- Balázs áldás: csoportonként, iskolai osztály részvételével 
- Hamvazkodás: csoportonként 
- Jeruzsálemi bevonulás, barkaszentelés: közösen  

 Rózsafüzér: 2 alkalommal tervezünk közös szülőkkel együtt tartott rózsafüzér imádságot 
Tóthné Guzsvány Ágnes vezetésével 

 Felnőtt hittan: Rádulyné Dravetzky Andrea szervezésével 

 Keresztút: az óvodapedagógusoknak és az intézmény technikai dolgozóinak Rádulyné 
Dravetzky Andrea vezetésével 

 Hétfő reggeli imádság minden héten Lovászné Bernáth Szilvia és dr. Nagyné Sellei 
Krisztina vezetésével. 

 Gyertyagyújtás, elcsendesedés: Lelki beszélgetések, elmélkedés, bibliai történetek, 
Szentek életének megismerése, a teremtett világ megismerése, Jézus élete, csodái, a 
példabeszédek megismerése: napirendbe építetten minden csoportban, minden nap 
 

XII. A KIEMELT FIGYELMET IGÉNYLŐ GYERMEKEKKEL TÖRTÉNŐ 
FOGLALKOZÁSOK  

1. Különleges bánásmódot igénylő gyermekek  

Foglalkozások: 
Fejlesztésben vesznek részt a szakemberek által felmért és fejlesztésre szoruló gyermekek 

elsősorban a nagycsoportos korosztályból. 

Logopédia: szeptember hónapban a logopédus felméri a nagycsoportos gyermekeket, majd 
egyéni órabeosztás alapján kiscsoportokban történik a fejlesztés heti rendszerességgel. A 
fejlesztést külső szakember végzi. Morvainé Buru Éva 
 
Felzárkóztatás, fejlesztés: Az óvodapedagógusok jelzése alapján az intézményi fejlesztő 
pedagógus felméri a tanköteles korú gyermekeket. A nevelési évben heti rendszerességgel 
kiscsoportokban történik a fejlesztés. Fejlesztő pedagógus: Keresnyei Ágnes 
 
TSMT fejlesztés: Felmérés után a tanköteles korú gyermekeknek heti rendszerességgel 2, 
szükség szerint 3 csoportban történik a fejlesztés. Fejlesztő pedagógus és terapeuta: Drüszler 
Ildikó 
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2. Tehetséggondozás 

Óvodában célunk a tehetség csíráinak felismerése. A tehetséggondozást egyénre szabottan 
végezzük. Az egyéni fejlődési naplókban rögzítjük, ha a gyermek valamilyen kiemelkedő 
képességgel rendelkezik. Felhívjuk a szülők figyelmét, hogy mely területen fedeztük fel a 
kiemelkedő teljesítmény. Játékidőben, egyéni foglalkozás keretében foglalkozunk a 
gyermekekkel. Nevelési időn kívüli tevékenységeket szervezünk szakos, illetve speciális 
szakemberek bevonásával. 

Szakkörök/foglalkozások: 

Tervezetten külön foglalkozások indulnak iskolai pedagógusok vezetésével:  
Nyelvi ovi: angol nyelv 2 csoportban  
Torna ovi: középső és nagycsoportosoknak 
Zene ovi: nagycsoportosoknak 
Néptánc: külső táncpedagógus vezetésével  
TSMT torna: külső fejlesztő terapeutával 
 
 
 

XIII. EGÉSZSÉGNEVELÉS, KÖRNYEZETI NEVELÉS 

Az egészségnevelés magában foglalja a gyermekek testi, lelki, szellemi fejlesztését, fejlődését. A 
megfelelő szokás-szabályrendszer kialakítása, a gondozási feladatok, a testi nevelés, a mozgás, 
az étkezés biztosítják a gyermekek megfelelő komfortérzetét. A folyamatos életvezetéssel, 
rugalmas, a gyermekek igényihez igazodó napirenddel, megfelelő környezettel biztosítjuk az 
egészséges életvitelt. 

Az egyes csoportok a csoportnaplókban tervezik és rögzítik féléves ciklusokban az 
egészségnevelési és környezeti nevelési feladatokat. 

 

XIV. SPORT 

1. Tárgyi feltételek pályák, eszközök: 

Az óvoda tornateremmel rendelkezik. Mérete és felszereltsége megfelel az óvodás korosztály 
igényeinek. A kötelező mozgásos tevékenységeket itt szervezzük napirend szerint. Az egyes 
csoportok heti beosztás szerinti napokon használják a tornatermet. A szabad órarendi időkben 
az óvodapedagógusok mozgásos játékokat szerveznek a gyerekeknek. 

Az udvar területe alkalmas a szabad mozgásos tevékenységek gyakorlására. Felszereltségében 
az eszközök elhasználtak, javítottak. 



27 

 

Fejlesztési cél:  

– Új mozgásfejlesztő szabadtéri játékok, eszközök beszerzése. 

2. Testnevelés és sportfoglalkozások: 

a) Kötelező testnevelés: 

Heti egy alkalommal kötelező testnevelés minden csoportban a heti rend szerint. Ezen kívül 
naponta mindennapos testnevelés a csoportszobákban illetve az udvaron a napirendbe építve. 

b) Úszás:  

A pécsi úszóiskola szervezésében úszásoktatáson vesznek részt a nagycsoportosok az őszi és 
tavaszi időszakban 12-12 alkalommal jelentkezés alapján 

c) Egyéb programok 

Lovaglás: Az őszi és a tavaszi időszakban 10-10 alkalommal minden gyermek részére szervezünk 
lovagoltatást az óvoda udvarán az óvodai alapítvány támogatásával. 

 

XV. EGYÜTTMŰKÖDÉS, KAPCSOLATTARTÁS  

1. Belső kapcsolatok: 

a) Intézményegységeken belüli kapcsolattartás 

Nevelőtestületi értekezletek: 
            A nevelési évben három alkalommal tartunk nevelőtestületi értekezletet: 

1. 2015. szeptember 8. évnyitó értekezlet – éves munkaterv elfogadása, feladatok, 
felelősök megválasztása 

2. 2016. február 5. – az első féléves értékelés, második félév feladatainak 
megbeszélése. 

3. 2016. június 16. – éves értékelés és beszámoló 

 
Megbeszélések: 
Nevelői megbeszélések: Minden hét kedd 13 órától: terv szerint a nevelői megbeszéléseken az 
aktuális eseményekről, nevelési kérdésekről, esetekről, egyéb eseményekről  
Technikai dolgozói megbeszélés: Minden második hét szerda 13 órától: aktuális kérdések, 
problémák megbeszélése  

 
Egyéb alkalmak: 
Hétfőnként reggeli imádság: Vezeti: dr Nagyné Sellei Krisztina és Lovászné Bernáth Szilvia 
Szakmai bemutatók, hospitálások, előadások óvodapedagógusoknak  
Munkaközösségi összejövetel: munkaterv szerint 
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b) Információáramlás  

A megfelelő információ áramlás érdekében igyekszünk minél több lehetőséget kihasználni. A 
hagyományos és a modern technikai eszközöket is egyaránt alkalmazzuk a nevelőtestületen 
belül és a szülők felé egyaránt. 

Eszközeink:  

– Hirdető táblák, faliújságok – tematikusan, központi helyen és csoportonként az 
óvoda több helyiségében 

– Írásos tájékoztatás 
– Intézményi honlap 
– E-mail rendszer 
– Megbeszélések, értekezletek, szóbeli tájékoztatás 

c) Intézményegységek közti kapcsolatok  

Az óvoda - iskola  

Igyekszünk élő kapcsolatot fenntartani iskolánk gyermekeivel, pedagógusaival a nevelési év 
során. Tervezett közös programokon, eseményeken veszünk részt:  

– intézményi családi napon való részvétel 
– őszi mulatság a tanköteles gyermekek és a leendő elsős tanítónők és 

osztályaik részvételével 
– iskolai kiállítások, bemutatók megtekintése 
– nyílt nap 
– iskolások előadásai: színjátszó előadás 
– óralátogatások az első osztályokba 
– tanítónők óvodai különórákat/foglalkozásokat tartanak  

Kollégium – óvoda:  
Lehetőség szerint megtekintjük a kollégium által szervezett kiállításokat, amelyek a 3-7 éves 
korosztály számára érdekesek. 

Fogadjuk a kollégium tanulóit hospitálásokra, gyakorlati munkára. 

 

d) Szülőkkel, családokkal való kapcsolattartás: 

A szülők és a pedagógusok együttműködésének formái:  

 Szülői értekezletek:  

A nevelési évbe három alkalommal tervezünk szülői értekezletet: 

1. Évnyitó, csoportos értekezletek: 

Időpontjai: 2015. szeptember. 15. kedd, valamint szeptember 16. szerda. 

 Az első részben óvodavezetői tájékoztatáson vesznek részt a szülők az óvoda házirendjéről és 
az óvoda működésével kapcsolatos tudni valókról, majd azt követően a csoportos 
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óvodapedagógusok vezetésével, a csoport életével kapcsolatos szokásokról, szabályokról 
kapnak tájékoztatást a szülők. 

2. Iskolába menőknek: 

Időpontja: 2015. november 18: 

A tájékoztatót az óvoda nagycsoportos óvodapedagógusai, a leendő elsős tanítók, valamint az 
iskolapszichológus szakemberek közreműködésével szervezzük. Az iskolaérettség feltételeiről és 
az iskolai életmódnak való megfelelés feltételeiről kapnak tájékoztatást és segítséget a szülők. 

3. Új szülőknek: 

Időpontja: 2016. május 10. 

Közös óvodavezetői tájékoztatón az óvoda házirendjét, és a működést szabályozó egyéb 
dokumentumokat ismerhetik meg a szeptemberben óvodánkba érkező gyermekek szülei. 
Megismerkednek a csoportos óvodapedagógusokkal, megismerik a csoportszobákat és az egyes 
csoportok jellemzőit. 

 Szülői fórum:  

Az idei nevelési évben a tapasztalatok alapján egy szülői fórumot szervezünk az óvoda szülői 
közössége számára. Tervezzük, hogy tavalyi nevelési évben megkezdett témát folytatjuk. 
Előadó: Uzsalyiné dr Pécsi Rita. 

A szülőkkel való kapcsolattartás egyéb formái, eseményei: 

  Szülői Munkaközösség:  

Több éve sikeresen működik az egyes csoportok szülői közösségéből szerveződő Szülői 
Munkaközösség. A SZM saját éves terv alapján működik választott vezető irányításával. A Szülői 
munkaközösség vezetője: Egerszeginé Koncz Eliza. Az óvoda részéről a SzM összekötő Bereiné 
Fekete Éva. A munkaközösség külön munkaterv alapján működik. A tervezet programokat, 
eseményeket ez a munkaterv tartalmazza. 

Szülői elégedettségi mérések: A nevelési év során két alkalommal végzünk elégedettségi 
méréseket: 

– A nevelési évben óvodát kezdett gyermek szülei részére: 2016. január hónapban 

– A tanköteles, iskolába menő gyerekek szülei részére: 2016. március hónapban 

Az elégedettségi méréseket a minőségi munkaközösség végzi terv alapján. Vezetője: Lovászné 
Bernáth Szilvia 
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2. Külső kapcsolatok  

a) Város felé nyitott rendezvények:  

Nyílt napok: 
Intézményi nyílt nap: 2016. február 11-én: Az érdeklődő szülők számára bemutatkozik az óvoda 
is. Igazgatói és óvodavezetői bemutatás után a résztvevő szülőknek alkalmat adunk bejárni az 
óvoda épületét és betekinteni a csoportokban folyó nevelő-oktató munkába. A délelőtt 
folyamán folyamatosan várjuk a szülőket, érdeklődőket. 

Játszóház, óvodakóstolgató: A beíratáskor mind a két alkalommal, 201. április 21-.én és április 
22.-én játszóházas ismerkedést szervezünk a leendő óvodások számára. Mind a két nap 
délelőttjén várjuk az érdeklődő szülők és gyermekeiket. A játszóház vezetésében minden 
óvodapedagógus aktívan részt vesz. 

b) Más oktatási intézményekkel  

Együttműködés: Részt veszünk a KPSZTI által szervezett katolikus óvodák közötti szakmai 
napon. 

Szeretetszolgálat:  Az idei nevelési évben is a Szent Benedek szeretetszolgálat tagjai vesznek 
részt az óvoda mind a hét csoportjában a szolgálati munkában. Szeretetszolgálati összekötő az 
óvoda részéről: Bágyi Eszter óvodapedagógus koordinálja a munkát. Tervezetten minden 
csoport 3 fő diákot fogad a délutáni időszakban, ahol a diákok bekapcsolódhatnak a 
gyermekekkel kapcsolatos gondozási feladatok ellátásába, illetve a közös játék tevékenységbe. 

c) Szakmai partnerintézményeink: 

– KPSZTI 
– Katolikus Óvodák 

d) Egyházi partnerek: 

– Ciszteri Rend 
– Lelki vezető: Kiss Péter atya 
– Pécsi Egyházmegye 
– Pécsi Püspöki hittudományi Főiskola 

e) Szakszolgálatot nyújtó partnerintézmények: 

– Baranya Megyei Szakszolgálat és Szakmai Szolgáltató Központ 
– Korai Fejlesztő 
– Logopédia 

f) Kulturális szolgáltatást nyújtó partnereink 

– Bóbita Bábszínház 
– Nemes László „Hangoló” 
– Márkus Színház 
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g) Gyermek egészségügyi szolgáltatók: 

– Intézményi gyermekorvos 
– Védőnői látogatás 
– PTE fogászati Klinika- szűrés 
– Hallásvizsgálat 
– Szemészeti szűrés 

h) „ZÖLD” kapcsolatok: 

– Biokom 
– Zöld Híd Egyesület 

i) Sport kapcsolatok: 

– Pécsi Úszó Iskola 
– Apró Paták Lovas Egyesület 

j) Egyéb partnereink: 
k) Szociális partnereink: 
l) Média kapcsolatok: 

XVI. ALAPÍTVÁNYOK 
Óvoda alapítványa: „Mindenkinek Használni” Óvoda Alapítvány. Elnök: dr Sebők Péter. Az 
alapítvány hozzájárul a nevelő-oktató munkához szükséges eszközök, felszerelések 
megvásárlásához, valamint támogatja a kulturális, sport és egyéb programok megvalósítását. 

 

 

 

 

         Udvariné Gye4nes Rita 

          óvodai ig. h. 
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I. INTÉZMÉNYEGYSÉG ADATAI:  
Ciszterci Szent Margit Általános Iskola 
7621 Pécs Apáca utca 23. 
 

II. TÁRGYI FELTÉTELEK: 

1. Felújítások: A „C” szárnyban garanciális javításokat végeztek /repedések/. A 

tornateremben és a folyosókon a lábazatfestést javították. 106, 107-es tantermeket 
kifestették. 

2. Épületek: Az „A”B”D”E” épületszárnyak megfelelő állapotban vannak. A „C” 

épületszárny gyönyörűen felújított. 

3. Nevelés/oktatás termei, bútorzat: Az osztálytermek jól felszerelt, természetes és 

mesterséges megvilágítással rendelkező, fűthető helyiségek, ahol biztosítva van a 
gyermekek balesetmentes ellátása. Az alsós tantermek megfelelő nagyságúak a 
délutáni játékhoz is. Egy tanterembe vettünk új 3.-4. korcsoportnak megfelelő bútort. 

4. Taneszköz-rendszer és IKT eszközök: A megfelelő szakmai tevékenységhez 

szükséges tárgyi feltételek - a jogszabályban meghatározott kötelező eszköz és 
felszerelés jegyzékében leírtak szerint - az IKT eszközöket is beleértve rendelkezésre 
állnak. 

5. Informatikai rendszer: A kollégák rendelkeznek megfelelő számú 

laptoppal/notebookkal a munkájukhoz. Az internet az egész épületben kiépített, de a 

működésével sokszor elégedetlenek vagyunk.   

 

III. SZEMÉLYI FELTÉTELEK:  

a) Intézményi tanuló létszámadatok: 426 tanuló jár iskolánkba. Ebből 238 alsó tagozatos, 
188 felső tagozatos tanuló. 

b) Beiratkozás: 1. évfolyamra 63, a felsőbb évfolyamokra 7 új diák érkezett. 

 

6. Dolgozói közösség: 

a) Tartósan távollévők: Gyöngyiné Fülöp Judit 
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b) Pedagógusok: 

 tanító: 20 fő 

 tanár: 18 fő 

 szakos ellátottság: 100%-os  

c) Pedagógiai asszisztens: Törő Anita és Utassy Katalin  
d) Logopédus és fejlesztőpedagógus: Keresnyeiné Keller Ágnes 
e) Személyi változások: Tatósan távollévő státuszból visszajött dolgozni Székely Eszter és 

Királyné Haász Nóra. Szigethi Laura és Graics Bettina újként érkezett iskolánkba ebben a 
tanévben.  

IV. TOVÁBBKÉPZÉSEK: 

1. Hitéleti továbbképzések: 

 Szervezünk gyerek és pedagógus lelki napot is a tanévben. 

2. Szakmai továbbképzések: 

a) külső továbbképzések: 
Demeter Éva: Differenciálás tanórákon,  
Béres István és Korpics Márta: Közösségfejlesztés technikái   

b) belső továbbképzések: Kézműves technikák 2. rész Lőrincné Bedő Anikó, 7 szokás 
folytatása Késmárki Tiborné, Vida Tamásné, 

Napközisek: Szeretnénk folytatni a tavalyi évben megkezdett és eredményesnek mondható 
módszertani ötletbörzéket egyes napközis értekezletek keretében. A tervezett témát körülbelül 
két héttel előtte megbeszéljük, hogy mindenkinek kellő ideje legyen felkészülni. A 
workshopokon nem csak egy ember előadását hallgatjuk meg, hanem minden alkalommal 
mindenki felkészül, hozzászól, kipróbált és még ki nem próbált módszereket, játékokat ismertet, 
így a saját ötleteinket, tapasztalatainkat osztjuk meg egymással. Így fogunk ötletelni a 
közösségfejlesztő játékokról, a tanulás tanításának módszertanáról, a kompetenciaterületek 
fejlesztéséről, valamint a kooperatív feladatlehetőségekről. Külön hangsúlyt fektetünk az SNI-s, 
TN-s tanulók napközis fejlesztési lehetőségeire, amelyhez fejlesztő pedagógusunk segítségét 
kérjük. 

c) innovációk: Házi hittanverseny szervezése, SMILEY csoport / Molnárné B. Mária/ 
továbbfejlesztése, a „közösségi vita”módszereinek elsajátítása /Nagy Kata, Viszlainé-
Nagy Eszter/,  

Az alsó tagozat új ügyeleti rendszert állított – negyedév elteltével a tanulságok leszűrése, 
esetleges változtatás – az udvari szünetekben egy-egy kollega ügyel a pedagógiai 
asszisztenssel, kivéve 1. évfolyam, mert a tanítók ott kísérik a gyerekeket. Egységes mérési 
anyag kidolgozása az alsó tagozat minden évfolyamára magyarból és matematikából. 



35 

 

V. ÉLETPÁLYA-MODELL: 

a) Gyakornoki rendszer: Két gyakornokunk van, / Maczákné Válóczi Kinga és Graics 
Bettina/ működtetjük a gyakornoki szabályzatunkat. 

b) Minősítő eljárás:  
2015- Nagy Katalin, Ulrichné Országh Mária  
2016 - Késmárki Tiborné, Vágyiné Soltész Katalin,     

VI. TANFELÜGYELET:  

2015- Késmárki Tiborné, Mendly Márta, Vágner Ágnes, Keresnyeiné Keller Ágnes, 
Vágyiné Soltész Katalin tanfelügyeleti ellenőrzése várható. 

 

VII. PÁLYÁZATOK: Tavalyi nyertes pályázatunk megvalósítása lesz az 5. évfolyam 

Ópusztaszeri kirándulása lesz az idei tanévben.  

 Belső pályázati lehetőségek: A szülői munkaközösséghez pályázhatnak a kollégák a 

különböző programokhoz, szakkörök működéséhez. 

 

VIII. A TANÉV ÉV HELYI RENDJE: 

1. Az év rendje: 

 1. tanítási nap: 2015. 09.01. 

 Félévi értesítés: 2016. 01. 29. 

 Utolsó tanítási nap: 2016. 06. 15. 

 Szünetek: őszi szünet: 2015. 10. 27. – 2015. 10. 31.  
 téli szünet:  2015. 12. 22 – 2016. 01. 02. 
 tavaszi szünet: 2016. 04. 02. – 2016. 04. 07.   

 Tanítás nélküli munkanapok:  

 

IDEJE TÉMÁJA 

2015. november 27. lelki nap 

2016. február 5. nevelőtestületi értekezlet  

2016. március 5. DÖK-Családi nap (2015. szept. 19.) 

2016. március 30. nevelőtestületi értekezlet  

2016. május 17. kirándulás 
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2. Munkarend: 

 Nyitva tartás: 7.00-17.00ig 

 Pedagógusok munkaidő beosztása: A DINA szerinti, a törvényesen megállapított 32 óra 
alapján. 

 Pedagógiai asszisztens munkaideje: Napi 8 óra a megbeszéltek alapján. 

 Ügyelet: reggeli, délutáni, ebédlői és folyosói ügyeletet szervezünk.  

 

IX. OKTATÓ – NEVELŐ MUNKA 

1. Képzési struktúra: 8 évfolyamos általános iskola vagyunk, párhuzamos 2-3 osztállyal. 

Ebben a tanévben 19 osztállyal működünk.  

2. Kiemelt célok, feladatok: 

Hosszú távú nevelési célunk a „7 szokás” megismerése, elsajátítása, gyakoroltatása, 
élővé tétele a gyerekek által is. 
- Az idei tanév célja a 7 szokás közül az 1. szokás feldolgozása, beépítése. Az önálló 
felelősségvállalásra neveléssel törekszünk a proaktivitás gyakorlására, amelyben nem a 
körülményeink, hanem a döntéseink határozzák meg a cselekedeteinket. 
Feladatunk: a gyerekek életkori sajátosságainak figyelembe vételével tudatosítani, hogy 
felelősséget kell vállalniuk a tetteikért.     
A kiemelt figyelmet igénylő gyerekek tanulmányi eredményének és fegyelmének a 
javítása. Ennek érdekében év elején összeírjuk azon tanulók nevét, akiknél nem látjuk 
biztosítottnak, hogy tanulmányaikat az iskolából távozva teljesítik. A képességeikhez 
képest feltűnően gyengén teljesítő gyerekeknél a szülői kérelmeket felülvizsgáljuk és a 
gyermekeket tanszobára kötelezzük. Amennyiben a tanulónak a negyed éven keresztül 
megfelelő lesz a tanulmányi előmenetele, újabb kérvény benyújtása esetén felmentjük a 
kötelező délutáni tanóra alól. Mindaddig a tanszobát vezető tanár, tanulás módszertani 
és tantárgyi segítséget nyújt a tanulónak. Szeretetszolgálatos diákok segítik ezeknek a 
gyerekeknek az angol illetve német tananyag kikérdezésében is. 
A 8 kompetencia minél jobb megismerése – munkaközösségi értekezleteken az egyes 
kompetenciák átbeszélése, „élővé tétele”, órák elemzése a kompetenciák alapján 
 
- Az alsó tagozaton, mint alapozó szakaszban, nagyon fontos a gyerekek 
alapkészségeinek, kreativitásának fejlesztése és a tanulás megszerettetése. Minden 
napközis csoportban egységes, "védett" tanulási időt biztosítunk a délutáni tanóra 
keretében. Már a kezdő időszakban nagy hangsúlyt fektetünk a helyes tanulási 
körülmények kialakítására (pl. asztal rendje, füzetek elrendezése, időbeosztás súlyozása 
a feladatokhoz képest, sorrend, a tananyagnak megfelelő legoptimálisabb módszer, 
stb.). Differenciált formában lehetőséget biztosítunk a hátrányok kompenzálására.  
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A nyelvi közösség célja a gyerekek mindennapi életéhez kapcsolódó témakörökben való 
jártasság megszerzése idegen nyelven, amely később segítheti őket például abban, hogy 
a (közelebbi vagy távolabbi jövőben) sikeres nyelvvizsgát tehessenek. Ezt úgy kívánjuk 
elérni, hogy a 7. évfolyamon az év végi vizsgán kért 10 témakört azokkal a tanulókkal is 
kidolgozzuk, akik nem nyelvből vizsgáznak. 
 

3. A tanév fő feladatai: 

Felső tagozat: 

 A szóbeli feleltetés  

 Az egyén és a közösség viszonyának fejlesztése. Nagy hangsúlyt fektetünk arra, hogy az 
osztályórákon minél több közösségformáló játékot játszunk. Ennek érdekében 
létrehoztunk egy játéklistát, amihez minden kolléga hozzáférhetett és kibővíthetett, így 
segítve egymás munkáját.  

 -Közösségépítés 

 -Kultúra közvetítés. Szeretnénk, ha iskolánk tanulói jobban megismernék Pécs város 
nevezetességeit, ezért 3- 8. osztályig kidolgozunk egy múzeumlátogatási programot. 
Igyekszünk figyelemmel kísérni az időszaki és állandó kiállítások kínálatát és beépítjük 
azokat az osztályórák programjába. 

Alsó tagozat:  

 sikeres beiskolázás – óvodai foglalkozások tartása – minél nagyobb létszámban jöjjenek 
az intézményi óvodából, játékos, barátságos légkörű kóstolgató foglalkozások tartása 

 kooperatív tanulási technikák további megismerése, gyakorlati alkalmazása, gyakorlása 
– munkaközösségi értekezleteken egy-egy tantárgyi óra megtervezése ezeknek a 
technikáknak az alkalmazásával – gyakorlati foglalkozás! - tanulóink neveltségi 
szintjének javítása – egységes szabályok következetes betartatásával, megkövetelésével 

 tanulóink neveltségi szintjének javítása – egységes szabályok következetes 
betartatásával, megkövetelésével 

Napközi:  

 A tavalyi évhez hasonlóan idén is kiemelt célunknak tartjuk a gyerekek tanulásának 
elősegítését, megkönnyítését, amennyiben alternatívákat kínálunk nekik a 
tanulásmódszertan tárházából. E cél megvalósítása érdekében minden pedagógus 
minden hónapban kipróbál a csoportjában egy általa még ismeretlen módszert, amelyet 
hónap végén reflexiójával együtt megoszt a napközis kollégákkal egy DRIVE 
dokumentumban. Így hónapról hónapra szaporodik mind a mi, mind a gyerekek 
metodikai tárháza. Egymás módszereit, tapasztalatait megismerve, alkalmazva 
színesíthetjük délutáni foglalkozásainkat, tanóráinkat. Év végére egy módszertani 
gyűjteményünk lesz, amit a délelőttös pedagógusokkal is megosztunk. A megosztás és a 
reflexiók lehetővé teszik, hogy az intézményben folyó pedagógiai munka 
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eredményesebb legyen. Adott esetben lehetőség van a továbbfejlődést támogató 
javaslattételre.  

 Hosszú távú és állandó céljaink közé tartozik, hogy munkánkkal segítsük és 
megkönnyítsük a délelőttös pedagógusok munkáját, összedolgozzunk, és arra 
törekszünk, hogy tevékenységeink kölcsönösen kiegészítsék egymást. Biztosítani és 
erősíteni szeretnénk a délelőttös és délutános nevelő közti információcserét, a 
koordinációt. Szeretnénk kiküszöbölni a szükségtelen párhuzamosságokat, és ezzel 
együtt törekszünk a szinergia kínálta lehetőségek messzemenő kiaknázására 
mindenkinek a hasznára. 

 

Nyelvi csoport: 

 Továbbra is célunk az idegen nyelv megszerettetése.  

 Távolabbi célként tűztük ki a tehetséges tanulók idegen nyelvterületre való kijuttatását 
(Angliai vagy Németországi jutalomút.) Ennek első lépéseként igyekszünk felvenni a 
kapcsolatot Pécsen élő angol, ill. német anyanyelvűekkel, tervezzük, hogy meghívjuk 
őket iskolánkba, hogy meséljenek nekünk országukról. Feladatunk ezért ebben a 
tanévben a digitális kompetenciák fejlesztése. pl. levelezés, e-mailezés. 

 Az Amerikai Kuckó-val  (American  Corner ) továbbra is tartjuk a kapcsolatot, ők is 
segíthetnek nekünk  a külföldiekkel való kapcsolatok felvételében. 

 Feladatunk még a nyelvi mérésen előforduló feladattípusok beépítése a tanítási 
folyamatba a 6. és 8. évfolyamon. 

 

Módszertani gazdagság: Évek óta bíztatjuk a kollégákat a módszertani megújulásra, 
amelynek jelei már szépen megmutatkoznak a tanóráikon. A kooperatív csoport munkával már 
többen dolgoznak. A digitális technika használatát is kitűztük, mint fejlődési cél.  

 

Nyelvoktatás: 1-3 évfolyamon heti 2 óra, 4-8 évfolyamon heti 3 vagy 5 órában tanítunk idegen 
nyelvet. A hozzánk járó gyerekek angol vagy német nyelvet választhatnak. 5. évfolyamtól 
felkínáljuk a 2. idegen nyelv tanulásának a lehetőségét is.   

 

Vizsgák: 

IDEJE JELLEGE ÉRINTETTEK FELELŐS 

2015. dec. 9. hittan különbözeti 
más iskolákból 
érkezőknek Molnárné Boda Mária 

2016. április 
25 angol szintfelmérő 3.évfolyam 

Vidákné M. Anetta Vágyiné 
S. Kati 

2016. máj. 
23-24. tantárgyi  

7. évfolyam /8. 
évfolyam/ Mendly Márta, szaktanárok 
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2016. jún. 6-
7.. mestermunkák  8. évfolyam Mendly Márta, szaktanárok 

2016. 01. 25.-
26. félévi osztályozó vizsgák 

magántanulók, 
felmentettek Mendly Márta, szaktanárok 

2016. 06. 8.-
9. 

év végi osztályozó 
vizsgák 

magántanulók, 
felmentettek Mendly Márta, szaktanárok 

2016. aug. 29.  
pótvizsgák, osztályozó 
vizsgák  Mendly Márta, szaktanárok 

 

Napközi, tanulószoba: 10 napközis csoportunk van alsó tagozaton. 1-2 kivétellel minden gyerek 
napközis. 2 tanulószobás csoportunk van felső tagozaton /5. évfolyam, 6-8. évfolyam/ 7 kolléga 
vezetésével.  

 

Tankönyvellátás: A mindenkori törvénynek megfelelően rendeljük, kölcsönözzük, osztjuk a 
tankönyveket tanulóink részére. Jelenleg 1-3. évfolyamon kapják ingyen a tankönyveket a 
gyerekek. A felsőbb évfolyamon figyelünk arra, hogy kinek jár egyéb okból kifolyólag ingyen 
tankönyv. 

 

Beiskolázás feladatai: 8.-os osztályosztályfőnökök körültekintően ajánlanak gyerekeknek és 
szülőknek középiskolát. Igyekeznek a gyerekeknek teljes körű tájékoztatást adni az eljárás 
menetéről. A középiskolákat lehetőség szerint régi diákjainkkal ismertetik a tanulóinknak. 
Mesterségek és foglalkozások bemutatásával keltik fel a gyerekek érdeklődését a különböző 
szakmák iránt. 

 

Pályaválasztás - továbbtanulás: Minden tanévben próbáljuk itt tartani a 6.-kat, hogy ne 
menjenek hatosztályos gimnáziumba. A 7.-es tanév végén „tantárgyi vizsgán” gyakorolják a 
szóbeli felvételi helyzetét. A 8.-kat segítjük a felvételi előkészítőkkel / magyar, matematika 
tantárgyból/, hogy sikeres legyen a felvételijük.  Tervezzük, hogy előadókat hívunk a Munkaügyi 
Központból, ezzel segítve a pályaválasztást.  

 

X. RENDEZVÉNYEK, PROGRAMOK 

Projektek:  

IDEJE TÉMÁJA FELELŐS 

2015. szept. 10.  Ószövetség Molnárné B. Mária 

2015. dec. 12.  Egészségnap Tóthné H. Mónika 
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2016. márc. 31-ápr. 1.  Pécs  Vidákné M. Anetta 

 

Tervezett programok (DRIVE táblázat) 

 

XI. SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉSSEL, KÖZÖSSÉGFEJLESZTÉSSEL KAPCSOLATOS 
NEVELŐ TEVÉKENYSÉGEK  

1. Hitéletre és erkölcsi értékekre nevelés: 

IDEJE AKTUALITÁS 
SZERVEZETI 
KERET FELELŐS 

2015. okt. 3.  Zarándoklat intézményi 
Molnárné B. Mária, Helstáb 
Edit 

2016. máj. 13. Tanulói lelki nap iskola hitoktatók 

2016. jan. 18.  Szent Margit nap intézményi 
hitoktatók, Késmárki 
Tiborné,  

2015. október Fiú-lány nap 6. osztály Késmárki Tiborné 

2016. május 22. Elsőáldozás 3. évfolyam Molnárné B. Mária 

2015.szept. dec. 2016.márc. 
máj.  

Gyónási 
lehetőség iskola Molnárné B. Mária 

 

2. Szocializációs tevékenységek, foglalkozások:  

Osztályfőnöki tevékenységek, foglalkozások:  

 Osztályestek, osztálykirándulások, tanulmányi kirándulás, osztályórák, ünnepekre 
készülés alkalmával valósulnak meg.   

 A projektnapok lehetőséget adnak arra, hogy egymással foglalkozzunk és megismerjük 
egymást.  

 A farsangi készülődés a közös együttlét és a közös alkotásra ad lehetőséget. A jutalmak, 
melyeket az osztályok nyerhetnek, szintén a közösséget erősítik.  

 A múzeumlátogatások, melyek szintén a közös élményszerzést célozzák amellett, hogy 
kultúrát is közvetíthetünk vele. 

 A papírgyűjtéssel arra irányítjuk a figyelmüket, hogy tegyenek a közösségért.  

 Korcsolyázni megy szinte minden osztály, ami az egymás iránt érzett felelősségüket is 
erősítheti.  

 Nagy Péter családóráival minden gyereket bevonunk a közösség szintjén való 
gondolkodásba.  
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 Osztályszentek megünneplését tervezzük, valamint kézműves délutánt más osztályok 
patronálásával. 

 

XII. A KIEMELT FIGYELMET IGÉNYLŐ GYERMEKEKKEL TÖRTÉNŐ 
FOGLALKOZÁSOK  

1. Különleges bánásmódot igénylő gyermekek SNI, BTM 

Létszámok: 20 SNI-s tanuló, 32 BTN-s tanulónk van ebben a tanévben. Minden tanuló 
megkapja a szakvéleménye alapján neki járó fejlesztést.  

Foglalkozások: Az SNI-s tanulókkal kis csoportban a fejlesztő pedagógus, a BTN-s tanulókkal 
kis csoportban a fejlesztő pedagógus mellett tanítóik vagy tanáraik foglalkoznak. 

Heti 1 logopédiai foglalkozás van. 

 

2. Tehetséggondozás 

A 4. és 8. évfolyam kivételével minden osztálynak van külön tehetséggondozó órája.  
Szakkörök/foglalkozások: kórus, néptánc, tánc, agyagozás, íjászat, röplabda, foci, 

kosárlabda, tenisz, barkács, túra, felvételi előkészítők, színjátszó, zenés színjátszó, életrevaló 
útravaló, angol, német, öko-szakkör, számítástechnika, hittan 

 

Versenyek:  

MEGNEVEZÉS IDEJE 
SZERVEZŐ-
KOORDINÁTOR JELLEGE 

Bendegúz levelezős 
versenyek  

2015.szept-2016. 
május Illésné Székely Erzsébet 

házi, megyei, 
országos 

Simonyi helyesírási verseny 
2016. február 2016. 
április Nagy Kata házi, megyei 

Brodarics Anyanyelvi 
Verseny 2016. április Viszlai-Nagy Eszter területi 

Bolyai csapatverseny 
matematika 2015. október 16. Alföldi Csabáné területi 

Zrínyi matematika verseny 2016. február 19. Alföldi Csabáné megyei, országos 

Dugonics matematika 
verseny 

2015. november 
2016. január Schrothné F. Tímea megyei, országos 

Kenguru matematika 
verseny 2016. március 17. Alföldi Csabáné megyei, országos 
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Jedlik Á. Fizika verseny 2016. január  Alföldi Csabáné megyei, országos 

Angol tesztverseny 
2015. dec. és 2016. 
márc. 

Vidákné M. Anetta, Vida 
Tamásné háziverseny 

Református Iskola angol 
nyelvi versenye 11/1/2015 Tóthné H. Mónika  

Árpád-kupa 
számítástechnikai verseny 2016. március Ulrichné Ország Mária városi 

Országos logo 11/1/2015 Ulrichné Ország Mária országos 

Szépíróverseny SNI+BTN-es 
tanulóknak 2015. 11. és 2016. 1.  Kersenyeiné K. Ágnes házi, területi 

Paksi egyházi iskolák hittan 
versenye 2016. április Molnárné Boda Mária területi 

    

A sportversenyek külön táblázat szerint. /lásd. intézményi programok/ 

 

XIII. EGÉSZSÉGNEVELÉS, KÖRNYEZETI NEVELÉS 
 

Az egész tanévre vagy a tanév egy részére kiterjedő programok, tevékenységek: 

Az iskola tanulóit évente kétszer fogorvos vizsgálja. Iskolaorvosunk, Dr Molnár Aliz az 

intézmény épületén belül minden reggel elérhető, bár alapvetően a kollégium diákjai 

számára rendel. Szintén Dr. Molnár Alíz biztosítja a kötelező védőoltások beadását és a 

gyerekek éves felülvizsgálatát az iskola védőnőjével, Pestiné Magyar Mariannával.  

A büfét fenntartó vállalkozóval kötött megállapodás szerint nem lehet a büfében bizonyos 

egészségtelen élelmiszereket /pl. szénsavas üdítők/ árulni, gyümölcsöt viszont kell 

biztosítani.  

Diákjaink az első óra előtti időt, az első szüneteket és a délutáni napközi előtti időszakot az 

iskola udvarán töltik. 

Diákjainknak az intézmény keretein belül működő zeneiskolában van lehetősége a 

művészetek személyiségfejlesztő hatását megtapasztalni. 

Diákjaink szintén művészeti élményekhez juthatnak az iskolai kereteken belül szervezett 

színház-és múzeumlátogatások során. Az előbbit bérletvásárlással, az utóbbit a különböző 

évfolyamokra kidolgozott múzeumlátogatási terv osztályszintű teljesítésével biztosítjuk. 

Gyakoriság Tevékenység Helyszín Partnerek Felelős 

havonta Túraszakkör a Mecsek 
túraútvonalai 

 Helstáb Edit 
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hetente alsós- és felsős 
kórus 

  Buzás Inez 

Göblné 
Meláth 
Szilvia 

hetente agyagszakkör 
több csoportban 

  Székely 
Eszter 

Fáy Tímea 

egész évben Kupakgyűjtés  Termoplast Kft Tóthné 
Häring 
Mónika 

fél évig a mindennapos 
testnevelés 

keretein belül 
kötelező 

úszásoktatás a 
második és az 

ötödik 
évfolyamnak 

Hullám-fürdő Pécsi Úszóiskola Porvayné 
Buzás Inez 

hetente íjász szakkör iskola  Kiss-Meirosu 
József 

hetente foci iskola  Sinkó Zoltán 

hetente röplabda iskola  Molnár 
Gyula 

hetente kosárlabda iskola PVSK Zsótér 
Tamás 

hetente labdajáték iskola  Vágner 
Ágnes 

hetente néptánc iskola  Szűcs Anita 

hetente tánc iskola  Kóborné 
Andocs 
Janette 
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felsős 
osztályonként 

évente körülbelül 
kétszer 

védőnői 
előadások 

osztályfőnöki 
órákon 

osztálytermek  Pestiné 
Magyar 

Marianna 

felsős 
osztályonként 

évente négyszer 

családórák az 
osztályfőnöki 
órák keretein 

belül 

osztálytermek  Nagy Péter 

felsős 
évfolyamonként 
évente egyszer 

 

rendőrségi 
előadó a drogok, 

kábítószer 
veszélyeiről, 
közlekedési 

szabályokról stb 

 Pécsi 
Rendőrkapitányság 

Bodogán 
Lászlóné 

 

egész évben 

Smiley – 
csoport” 

/felsős 
diákokból álló 
segítőcsoport/ 

öko-
kommandója – 

villany, 
vízcsapok, 

osztálytermek, 
folyosók 

rendjének 
ellenőrzése 

  Boda Mária 

évente kétszer „Cinke” 
intézményi újság 

megjelenése 
ökorovattal 

 Molnár nyomda 

Alexandra Kiadó 

Boda Mária 

Viszlay 
Eszter 

Szabó Rita 
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Éves terv: 

Időpont Alkalom Tevékenység Helyszín Partnerek Felelős 

Augusztus      

Augusztus 
29 

1.b osztály 
közösségépítő 

kirándulása 

 Kisrét  Lőrincné 

Bedő Anikó 

 1.c osztály 
kirándulása 

 Mandulás  Vágyiné 
Soltész 
Katalin 

Szeptember      

Szeptember 
1. 

6.a osztály 
kirándulása 

 Terrárium  Tóthné 
Häring 
Mónika 

 

szeptember 
3-4. 

 

3.a - erdei iskola 

  

Sas-rét 

 

 

Kóborné 
Andocsi 
Janette 

szeptember 
4. 

7.a osztály 
kirándulása 

közösségépítő 
játékok 

Centrál Park - 
Pécs 

 Viszlay 
Eszter 

 

szeptember 
12 

„Fuss a 
rákgyógyításért” 

az intézmény 
képviselőinek 
csatlakozása a 
mozgalomhoz 

 

 

 

 

Magyar Posta 

 

 

Boda Mária 

szeptember 
17/-18/ 

 

 

 

5. évfolyam  

tanulmányi 
kirándulása 

 

 

ismerkedés az 
emlékparkkal, a 
Feszty 
körképpel, a 
jurtában való 
életmóddal, a 
szegedi árvíz 
történetével és 
a régi falusi 
iskolával 

Ópusztaszer, 
Szeged 

Domaszék - 
zarándokszállás 

 

 

 

 

Fáy Tímea 

Alföldi 
Csabáné 

Porvayné 
Buzás Inez 
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szeptember 
14-16 

8.b osztály 
Erzsébet- tábora 

ismerkedés 
Fonyódliget 
környékével, 
túrák, hajózás a 
Balatonon 

Fonyódliget  Molnár 
Gyula 

    
szeptember 
19 

Intézményi 
Családi Nap 

különböző 
épületen belüli 
illetve udvari 

tevékenységek a 
gyermekek és a 

szülők 
részvételével 

/kézműveskedés
, 

sportversenyek, 
ügyességi 
játékok, 

bolhapiac/ 

az intézmény 
épületei és 

udvarai 

az intézmény 
pedagógusai, 
szülők 

 

 

 

Sinkó Zoltán 

szeptember 
21 

3.b,c osztályok 
kirándulása 

 Deseda-tó 
Ökopark 

 Vágner 
Ágnes 

Október      

 

október 7 

 

 

 

 

újsággyűjtés 

  

Biokom 

Ulrichné  
Országh 
Mária 

október 8-
11 

„72 óra 
kompromisszum

ok nélkül” 

csatlakozás a 
történelmi 
egyházak 
ifjúságot 

megszólító 
önkéntes 
közösségi 

szolgálatához  

különböző 
helyszínek 

 Grób 
Ágoston 

október 

 

 

Ciklus-show a 
lányoknak  

és fiúnap a 
hatodik 

a serdüléssel 
kapcsolatos 
testi és lelki 

  Késmárki 
Tiborné 
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 évfolyam 
számára 

változások 
körbejárása 

október 3.a kirándulása  Mecsextrém 
kötélpálya 

 Kóborné 
Andocsi 
Janette 

október 19-
22 

Tökfesztivál a 
nyelvi órákba 

építve 

Őszi játékok az 
évszak 

terményeivel 

  nyelvtanáro
k 

November      

December      

December 
12 

Egészségnap Iskolai 
rendezvény 

reggeli közös 
aerobic 

tornával, 
előadókkal, 

forgószínpados 
játékokkal és 
feladatokkal. 

Középpontban 
az egészséges 

étkezés, 
életmód, 

környezetvédekl
em, szelektív 

hulladékgyűjtés 

 Molnár Alíz és 
Kovács László 

orvosok 

Voloncs Gábor 
iskolapszicholó

gus 

Biokom 

 

Tóthné 
Häring 
Mónika 

Illésné 
Székely 

Erzsébet 

December 
14-18 

 Karácsonyi 
kézműveskedés 

az 
újrahasznosítás 

szellemében 

  napközis és 
tanulószobá

s nevelők 

Január      

Február      
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Február Iskolai Sítábor  Eplény  Molnár 
Gyula, 

Helstáb Edit 

Március      

 

Március 

 

Békamentő 
akció 

a barna 
varangyok 

átsegítése a 
forgalmas úton 

iskolai 
csoporttal 

Sikonda 
környéke 

 Kóborné 
Andocsi 
Janette 

Március 21-
23 

Húsvéti 
kézműveskedés 

az 
újrahasznosítás 

jegyében 

   napközis, 
tanulószobá

s tanítók 

Március 

Március 31-  

Pécs-project    Vidákné 
Mihádák 
Anetta 

Székely 
Erzsébet 

Április 

 

     

 

Április 1 

 

Pécs-project 

különböző 
játékos, 
versenyszerű 
feladatok, 
tevékenység 
keretében Pécs 
értékeinek 
megismertetése
, ezen belül a 
város bizonyos 
pontjainak 
hulladékmentesí
tése 

 

Pécs különböző 
helyszínei 

 

Pécsi 
múzeumok, 
templomok 

 

Vidákné 
Mihádák 
Anetta 
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Április  Apák napja játékos 
feladatok 

gyermekek és 
édesapjuk 

részvételével az 
1-5. évfolyam 

számára 

 szülők Késmárki 
Tiborné 

Április Felsős 
tanulmányi 

kirándulás 6-8. 
évfolyam 
számára 

ismerkedés a 
főváros épített 

értékeivel, a 
Dunával 

6.évfolyam: 
budai vár 

7. évfolyam: 
Csodák 

Palotája, 
Természettudo
mányi Múzeum 

8. évfolyam: 
Parlament, 
Terror Háza 

MÁV 

budapesti 
múzeumok 

 

felsős 
osztályfőnök

ök 

Május      

 

Május 

Részvétel az 
egyházmegyei 
zarándoklaton 

gyalogos 
zarándoklat 

Pécs- Szalánta – 
Túrony – 
Tenkes - 

Máriagyűd 

  

hitoktatók 

Május „Te szedd!” Csatlakozás a 
hulladégyűjtő 
mozgalomhoz 
önkéntesekkel 

  Grób 
Ágoston 

Június      

 

Június 13 

 

 

 

osztálykirándulá
sok 

 

 

 Tervezett 
helyszínek: 

2.a: Álmos-
völgy 

5.a: Szigetvár 

6.a: Katica-
tanya – Patca 

 osztályfőnök
ök 
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6.b: Gemenci 
erdő 

/ a további 
helyszínek még 
kialakulóban/ 

Június iskolai tábor hittantábor 
túrával, 

természetközeli 
játékokkal 

Egerág 

 

 Grób 
Ágoston 

 

XIV. SPORT 

1. Tárgyi feltételek pályák, eszközök: Tornaterem B7, L. Tükrös terem, L. Díszterem, 

Díszburkolatos felső udvar, Műfüves sportpálya, Leőwey betonos pálya-ha nincs 
gimnáziumi óra, 

2.  Sportszerek leltár szerint: kölyökatlétika szerek, ugrószekrény, zsámolyok, padok, 

labdák, bóják, ugráló kötelek, húzókötél, mászókötél, gyűrű, karikák, súlyzók, 
mérőeszközök stb. 

3. Testnevelés és sportfoglalkozások: 

a) Kötelező testnevelés: A mindennapos testnevelésben való részvétel negyed éves 
ellenőrzése: alsó tagozat B. Edit,  

b) Úszás: Simon Benjamin 
c) Tömegsport foglalkozások 
d) Tánc foglalkozások: A. Janette, Sz. Anita 
e) Versenyek, házi bajnokságok: alsó tagozat: Lőrincé Bedő Anikó, Széll Marcell, Felső 

tagozat: Sinkó Zoltán 
f) Egyéb programok: Sportnap, felelős Sinkó Zoltán 

4. FIT- mérés megvalósulása: felelős: Sinkó Zoltán, a 7.-8. osztályos leányok 
testtömeg és zsírszázalék mérését a védőnőtől kérjük idén. 

 

XV. EGYÜTTMŰKÖDÉS, KAPCSOLATTARTÁS  

1. Belső kapcsolatok: 
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a) Intézményegységeken belüli kapcsolattartás: Tantestületi, tagozatos, munkaközösségi 
értekezleteket tartunk a kiadott táblázatnak megfelelő időpontokban.  A vezetőségi 
értekezlet tartalmáról a tagozatvezetők írnak e-mailt a kollégáiknak. A személyes 
kapcsolattartást is fontosnak tartjuk, ha lehetséges.  

b) Információáramlás: Minden héten tartunk vezetőségi értekezletet, ahonnan az 
információ szóban vagy csoportos e-mailen keresztül jut tovább. Sok információt 
megtalálhatnak a kollégák a velük megosztott drive táblázatokban. A tanáriban hirdető 
táblán, faliújságon keresztül is folyik az információáramlás.    

c) Intézményegységek közti kapcsolatok 

Az óvoda – iskola: Közös rendezvényünk minden évben a családi nap, az 
iskolaérettségről szóló szülői értekezlet. Az „őszi mulatságot” a mindenkori 4. osztály 
szervezi a nagy csoportos óvodásainknak. Ha valamelyik csoport mesejátékkal készül, 
áthívjuk az óvodásainkat is. Több kollégánk szakkört / idegen nyelvi, zeneovi, tánc, 
torna/ tart óvodánkban a délutáni időszakban. Iskola kóstolgatóra átjönnek a hozzánk 
készülő leendő elsősök.  
Általános iskola – zeneiskola: Kapcsolatunk alapja a közös tanári, a közös tanítványok, 
hangversenyeiknek a közönsége is vagyunk.  
Kollégium – iskola: Közösségi szolgálatát néhány kollégista lány az általános iskolában 

végzi.  

  
d) Szülőkkel, családokkal való kapcsolattartás: 

Igazgatói fogadóóra: csütörtök 1. óra 
Igazgatóhelyettesi fogadóóra: szerda 15.00-16.00ig 
A szülők és a pedagógusok együttműködésének formái:  

 Szülői értekezletek: Évente 3 alkalommal a kiadott időpontban. 

 Szülői fórum: Évente 3 alkalommal a szülői értekezletek előtt. 

 Fogadóórák: Évente 2 alkalommal a kiadott időpontban. 

 

A szülőkkel való kapcsolattartás egyéb formái, eseményei:  

  Szülői Munkaközösség: Szücs Anita az összekötő a SZM és az iskola között. Évente 
három alkalommal az iskolavezetés tájékoztatja SZM-et a változásokról, aktualitásokról. Minden 
évben a SZM szervezi a szülők- pedagógusok bálját Szent Margit napkor. A kollégák a 
szakkörükhöz, programjaikhoz pályázhatnak anyagi hozzájárulásért a SZM-hez. 

 

2. Külső kapcsolatok  

a) Város felé nyitott rendezvények:  
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Nyílt napok: 2015. 11. 26. Óvodás szülők részére. 

b) Más oktatási intézményekkel: 

c) Együttműködés:  

Egy nyertes pályázat révén heti 3 órában használjuk rendünk gimnáziumának a 
természettudományos laborját. Heti egy alkalommal a sportcsarnokát, alkalmanként a 
dísztermet. A szomszédos Leőwey Klára Gimnáziummal közösen használjuk a 
dísztermüket testnevelés órákon, ünnepélyes alkalmakkor  

d) Szeretetszolgálat: A hozzánk járó diákok 99%-a a  Ciszterci Nagy Lajos Gimnázium 
tanulója. 

e) Versenyek: A „mozdulj!”versenyünkre minden évben meghívjuk a környék katolikus 
iskoláit. Minden évben részt veszünk a paksi felsős hittanversenyen.  

f) Szakmai partnerintézményeink: KPSZTI 
g) Egyházi partnerek: Zirci Apátság, Pécsi Egyházmegye, Irgalmas Rend 
h) Szakszolgálatot nyújtó partnerintézmények: Baranya Megyei Pedagógiai Szakszolgálat 

Pécsi tagintézménye 
i) Kulturális szolgáltatást nyújtó partnereink: Filharmónia, Pécsi Nemzeti Színház, Bóbita 

bábszínház, Márkus Színház,  
j) Gyermek egészségügyi szolgáltatók: Gyermekkórház 
k) „ZÖLD” kapcsolatok: Ökováros-ökorégió alapítvány, Zöldhíd alapítvány 
l) Sport kapcsolatok: Pécsi Úszóiskola, PVSK,   
m) Egyéb partnereink: 
n) Szociális partnereink: Családsegítő Szolgálat és Gyermekjóléti Központ 
o) Média kapcsolatok:  

XVI. ALAPÍTVÁNYOK: „Mindenkinek Használni” Iskola alapítvány /18317734-1-02/ 

XVII. MARKETING MUNKA: Új intézményi szórólapot szeretnénk készíteni, próbáljuk a 

honlapunkat frissen tartani. 
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CISZTERCI NEVELÉSI KÖZPONT 
 

 

Ciszterci Szent Margit Óvoda, 

Általános Iskola, 

Alapfokú Művészeti Iskola 

és Kollégium 

 

ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA MUNKATERV 

2015-2016 
 

 

PÉCS 
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I. Feltételrendszer - helyzetelemzés 

 

1.  Személyi feltételek 
a) Tanulók: 177 fő 

6 tanszakon: 
 Fafúvós (furulya, fuvola, klarinét, szaxofon, fagott): 54 fő 
 Rézfúvós (trombita, vadászkürt): 16 fő 
 Akkordikus (gitár): 35 fő 
 Billentyűs (zongora): 34 fő 
 Vonós: (hegedű, gordonka): 23 fő 
 Zeneismeret (szolfézs): 18 fő 

Kétszakos növendék: 1 fő 
  Össz: 177 fő 

b) Pedagógus létszám:  

Zenetanár: 11 fő 
   Csajághy Györgyné – furulya, trombita, vadászkürt 
   Dergez Zoltán – zongora 

Gőblné Meláth Szilvia – szolfézs, zenetörténet 
   Lázár Zsófia, gyakornok – furulya, fuvola 

Mátrai Mária – gordonka 
Norgauer Eszter – hegedű 

   Őrfiné Bischof Zsuzsanna – fagott, furulya, klarinét, szaxofon 
   Szabó Anikó – gitár 

Szabó Gyuláné – zongora 
Vassné Papp Viktória 
Vicértes László - gitár 

 

c) Tartósan távollévők: 

   Vörös Ildikó (fuvola tanár) 
    

d) Minősítő eljárásba bevont pedagógus: Lázár Zsófia gyakornok, mentora Őrfiné Bishof 
Zsuzsanna 

e) Belső önellenőrzésben érintett pedagógusok: Dergez Zoltán, Csajághy Györgyné, 
Gőblné Meláth Szilvia, Őrfiné Bischof Zsuzsa, Szabó Anikó 
 

f) Felelősök, feladatok: 

 Munkaközösség vezető: Gőblné Meláth Szilvia 

 Filharmóniai hangversenyek szervezése, kíséret: Csajághy Györgyné, Dergez 
Zoltán 
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g) Belső továbbképzések:  

 Belső önértékelési rendszer ismertetése 

 A tanári kompetenciákról 

          

2. Tárgyi feltételek: 
 

a. Saját hangszereink legnagyobb részben rendelkezésre állnak és betöltik a 
szükségleteket 

b. Adomány révén zongora kerülhetett a D7-es terembe 
c. Más iskolától kölcsönzött hangszereink: 

o 1 db 1/8-os gordonka kölcsönzése a Liszt Ferenc Zeneiskolától 
o 3 db fagott a Művészeti Gimnáziumtól 
o 1 db fagott a siklósi zeneiskolától,  
o 1 db fagott a mohácsi zeneiskolától 

    

II. A tanév év helyi rendje: 

 

1. Az év rendje: 
a. Első tanítási nap: 2015. 09. 03. (cs) 
b. Félév vége: 2016. 01. 22. (P) 

1. Félévi értesítés: 2016. 01. 22. (P) –ig 
c. Utolsó tanítási nap:2016. 06. 15. (SZe) 
d. Szünetek:  

o őszi szünet: 2015. 10. 26 – 2015. 10. 30.  
o téli szünet: 2015. 12. 21 – 2016. 01. 01. 
o Felsős farsang: 2016. 02. 4. (CS) 

o Alsós farsang: 2016. 02. 09. 

o Tavaszi szünet: 2016. 03. 24 – 2016. 03. 30. 
 

 Tanítás nélküli munkanapok:  
o 2015. 09. 19. (Szo) családi nap /DÖK/ (2016. márc. 5. munkanap helyett) 
o 2015. 11. 27. (P) nevelői lelki nap  
o 2016. 02. 05. (P) tan. nélküli munkanap   
o 2016. 03. 30. (Sze) Tan. nélküli munkanap 
o 2016. 05. 17. (H)  
o 2016. 06. 20. (H) Dolgozói nap 

 

2. Kapcsolattartás a nevelőtestületeken belül: 
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Értekezletek:  

Zenetanároknak: havonta 

Hetente: vezetőségi  

Egyéb programok keretében: 

Az intézmény minden egységével közös lelki napok, értekezletek, belső továbbképzések, 
előadások 

 

3. Külső kapcsolattartási formák: 
 

a) Szülői értekezletek: az általános iskola szülői értekezleteivel azonos időpontban  
b) Fogadóórák:  

Csajághy Györgyné:   

Dergez Zoltán:  

Gőblné Meláth Szilvia: kedd 10:55-11:40 

Lázár Zsófia:  

Mátrai Mária:   

Norgauer Eszter:   

Őrfiné Bischof Zsuzsanna: hétfő 12:00-14:45  

Szabó Anikó:  

Szabó Gyuláné: 

Vassné Papp Viktória: kedd 18:30-19:00 

Vicértes László:  

 

c) Igazgatói fogadóóra 
d) Igazgatóhelyettesi fogadóóra:  
e) Város felé nyitott rendezvények: Zenetanári Koncert okt.1. Művészetek Háza 
f) Külső kapcsolatok:  

1. egy darab 1/8-os gordonka kölcsönzése a Liszt Ferenc Zeneiskolától,  
2. 3 db fagott a Művészeti Gimnáziumból, 1 db fagott a siklósi zeneiskolától, 1 db 

fagott a mohácsi zeneiskolától 
3. Együttműködési szerződés van érvényben zeneiskolánk és a Művészeti 

Gimnázium között, hogy dr. Herpay Ágnes kutatómunkájában részt veszünk, és 
abban segítjük. 

g) Szeretetszolgálat: Árvay Kata Őrfiné B. Zsuzsanna munkáját segíti  
 



57 

 

3. Munkarend 
a) Nyitva tartás:11:30 – 19:30 
b) Pedagógusok munkaidő beosztása: órarend szerint (lásd Drive táblázat) 

 

III. Nevelés-oktatás 

 

1. Célok, feladatok:  
Célunk, hogy a zenekari témahét sikerén föllelkesült növendékeink érdeklődését 

fönntartsuk. Ennek érdekében törekszünk, hogy egyéni készségeiket még személyre 
szabottabban, továbbra is barátságos légkörben fejlesszük, a közösségi muzsikáláshoz 
szükséges hozzáállásukat pedig ötletes kísérő programokkal segítsük. A tantervi 
szabályozás rugalmassága révén szeretnénk hozzájárulni az integrált oktatás-nevelés 
megvalósításához, egyben fejleszteni növendékeink kompetenciáját esztétikai-művészeti 
tudatosság és kifejezőkészség területén. 

Továbbra is célunk az általános iskolával való harmonikus együttműködés. Ennek 
érdekében igyekszünk az intézményi „Havi programok” (DRIVE) táblázatot időben és 
körültekintően kitölteni.  

Iskolánk Pedagógiai Programjával összhangban folyamatosan munkálkodunk azon, hogy 
növendékeink szívesen vegyenek részt a liturgikus zenélésben, éneklésben, a 
kamarazenélésben és a különböző szereplési alkalmakon. Ennek érdekében szeretnénk 
lehetővé tenni, hogy magasabb osztályba járó növendékeink kötelezően választható 
óráikban járhassanak akár heti 2 kamarazenére is, vagy a vonósok is választhassák a 
zenekart, abban az esetben, ha ez pedagógus óra- és időkeretébe belefér. 

 

 

2. Tervezett programok: ünnepek, rendezvények és felelősei  
 

a. Megemlékezések - ünnepek: (lásd még táblázatban) 
o Zene világnapja október 1. 

 Folyosói zene-bona a növendékek szereplésével 
 Óvodai hangszeres bemutatók 
 Tanári koncert a Művészetek Házában 

o Szent Cecília, a zene védőszentjének ünnepe november 22. 
 

A többi ünnep az általános iskolával együtt, főállású dolgozók számára kötelezően 
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b. Hangversenyek:  
 

Okt.1. csütörtök Zene vn.Tanári hangverseny-Művészetek Háza Gőblné Meláth Szilvia 

Nov. 18.szerda Szt Cecíla növendékhangverseny Szabó Anikó 

Dec. 15. kedd Adventi hangverseny – Leőwey díszterem Dergez Zoltán 

Jan.19 – 22. k - p félévi hangszeres előjátszások Szabó Gyuláné 

Febr. 22. hétfő Családok muzsikálnak – hangverseny  Műv. H. Norgauer Eszter 

Március 22. kedd Hangszerbemutató hangverseny és szülőiért. 
Gőblné M. Szilvia/Őrfiné B. 
Zsuzsanna 

Április 3 héten át Hangszerbemutatók az 1. oszt.- ban (3 oszt.)  Gőblné M. Sz. /zenetanárok 

Ápr. 27. kedd Tavaszi hangverseny 
Lázár Zsófia/Vassné P. 
Viktória (Őné B. Zs. mint 
mentortanár és Angelus) 

Május 18-20. Felvételi meghallgatás ált isk. 1.osztályoknak Gőblné M. Sz. /zenetanárok 

Máj. 12. csüt. CiNKe-gála Csajághy Györgyné 

 
A gyakornoki program keretében Lázár Zsófia megfigyelőként vesz részt valamennyi koncert 
szervezésénél, hogy megismerje azok tematikáját, szervezési menetét.  

a. Vizsák: 
Hangszeres    
Előjátszás: 2016. január 19-22. (kedd-péntek) 
Év végi: 2016. május 30 - jún.3. (hétfő-péntek) 
Alapvizsga: június 1. hete - jelentkezés alapján (határidő okt. 16.) 
Záróvizsga: június 1. hete - jelentkezés alapján (határidő okt. 16.) 
Zeneismereti   
Évfolyam zárók: 2016. május 26-27. (csütörtök-péntek)   

Előrehozott alapvizsga: május 3. kedd (írásbeli)    

Záróvizsga: jelentkezés alapján május utolsó hete (határidő okt. 16.) 

 

3. Egyéb feladatok: 
 

a. Iskolaújsághoz zeneiskolai anyaggyűjtés: Szabó Anikó                                        
b. Faliújság: Lázár Zsófia, Vassné Papp Viktória 
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c. Tanszaki hangversenyek: zenetanárok 
d. Szentmise szolgálatok: zenetanárok 
e. Honlap: Őrfiné B. Zsuzsanna, Gőblné M. Szilvia 
f. Hangszerbemutatók: Őrfiné B. Zsuzsanna, Gőblné M. Szilvia 
g. Vizsgaszervezés: Szabó Gyuláné, Gőblné M. Szilvia 

 

4. Tanórán kívüli foglalkozások, szabadidős tevékenységek (felelősök) 
 

a. Versenyek: 
o Országos oboa és fagott verseny, válogató Pécs október 17. 
o Országos oboa és fagott verseny Sopron december 4-6. 
o Bi- és Triciniuméneklési verseny 2016. április 
o Többi szervezés alatt 
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I. INTÉZMÉNYEGYSÉG ADATAI:   
Kollégium 7621 Pécs, Apáca u. 23. 

 
II. TÁRGYI FELTÉTELEK:  

1. Felújítások: Ablakcsere a 220-as, 221-es és a 222-es szobákban 

2. Nevelés/oktatás termei, bútorzat: 

Kollégiumi termeink: 
- 42 hálószoba 

  Hálószobáink 4-6 ágyasak, ezek megoszlása: 

  4 ágyas 22 

  6 ágyas 20 

- Étkező 
- Tanári szoba 
- 2 éjszakai tanári szoba 
- Konditerem 
- Csendszoba 
- Hajszárítószoba 
- Betegszoba 
- Elsősegély szoba 
- Szülői fogadó 
- 2 társalgó (1. em., 2. em.) 
- 2 kuktabár (1. em., 2. em.) 
- Internet terem 
- Klub 
- 1. emelet: 2 mosdó-zuhanyzó, 3 WC 
- 2. emelet 2 mosdó-zuhanyzó, 4 WC 
 
A tanulócsoportok száma hét.  A tanulók a következő tanulószobákban tanulnak: 
- 1 –108-as terem 
- 2 – 206-os terem 
- 3 – 106-os terem 
- 5 – 216-os terem 
- 4 – 207-es terem 
- 6 – 107-es-as terem 
- 7 – 204-es terem 
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3. Taneszköz-rendszer és IKT eszközök:  

Szinte minden tanulóban megtalálható a beépített projektor. 

Egyre több az IKT-val támogatott kollégiumi program – előadás, megemlékezés 

4. Informatikai rendszer:  

Internetkapcsolattal rendelkező korszerű számítógépek az informatika teremben és az 
intézmény könyvtárában. 

A tanulói lakószobákban nincs internetkapcsolat, csak a tanulókban és a tanulók előtti folyosón 
tudnak internetezni a gyerekek. 

III. SZEMÉLYI FELTÉTELEK:  

a) Intézményi gyermek/tanuló létszámadatok:  
Engedélyezett férőhelyek száma 220 fő 

b) Beiratkozás: 198 fő 

 

1. Dolgozói közösség: 

a) Tartósan távollévők: Farkasné Magusics Petra - GYED 
b) Pedagógusok: 

A kollégiumban a nevelési feladatokat - a köznevelési törvényben meghatározott végzettséggel 
rendelkező – 7 nevelőtanár végzi. 

Az éjszakai ügyeletet 2,5 éjszakás nevelő látja el.  

A 7 nevelőtanárból 1 fő kollégiumvezető, akinek csoportja is van, 6 fő csoportvezető.  

A nevelőtestület szakos összetétele és feladatköre: 

- Gömöri Miklósné pedagógia - könyvtár, ifjúságvédelem 

- Horváthné Csepeli Ilona horvát, orosz, francia - kollégiumvezető 

- Sándorné Varga Éva mérnöktanár - egészségnevelés 

- Szabóné Bauer Ibolya francia, műszaki tanár minőségbiztosítás 

- Szabó Rita  matematika - kémia 

- Tölcsér Valéria magyar, történelem, pedagógia - szabadidő szervező 

- Huszics Tamara magyar, hittan (folyamatban) - lelki élet felelős, újság 

-           Vargyas Ildikó hittanár, rajz és vizuális komm., tárgy- és környezetkultúra 
- éjszakai nevelő  

- Tóthné Láng Éva biológia, testnevelés – éjszakai nevelő 
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- Várkonyi Andrásné hittanár 

- Mikusicza Edina pedagógiai asszisztens, számítástechnika terem felügyelő 

 

 tanító: 

 tanár:  

 szakos ellátottság:  

Pedagógiai asszisztens: Mikusicza Edina –pedagógiai asszisztens, számítástechnika terem 
felügyelő 

 

c) Személyi változások: Utassy Kata helyett ismét Szabó Rita a Szent Johanna csoport 
vezetője (7-es csoport).. Bolgárné Kovács Sarolta éjszakás nevelő nem vállalta az 
éjszakázást, így Várkonyiné Lónárd Ildikó látja el ezt a feladatot. 

IV. TOVÁBBKÉPZÉSEK: 

1. Hitéleti továbbképzések:  intézménnyel közösen 

2. Szakmai továbbképzések:  

a) külső továbbképzések: Részt veszünk a Hajnóczy Kollégium által szervezett 
továbbképzéseken, szakmai napokon. 

b) belső továbbképzések: portfólió írására felkészülés,  
kompetenciák megjelenése a kollégiumi nevelő munkában 
felkészülés a tanfelügyeleti látogatásra 

c) innovációk:  

V. ÉLETPÁLYA-MODELL:  

d) Gyakornoki rendszer: nincs gyakornok 
e) Minősítő eljárásra jelentkezők:  

2015 - Tölcsér Valéria  
2016 - Gömöri Miklósné, Horváthné Csepeli Ilona  

VI. TANFELÜGYELET:  
A 2015/16-os tanév második felében minősítést megelőző tanfelügyeleti látogatás: 
Gömöri Miklósné, Horváthné Csepeli Ilona 

 

VII. PÁLYÁZATOK:  folyamatban 
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VIII. A TANÉV ÉV HELYI RENDJE: 

1. Az év rendje: 

 Beköltözés: 2015. augusztus 31. 

Kiköltözés: 2016. június 15.  

Az érettségiző kollégisták és a gyakorlaton lévő diákok tovább maradnak a kollégiumban 
pedagógiai felügyelet mellett 

2. Munkarend: 

 Nyitva tartás: folyamatos 

 Pedagógusok munkaidő beosztása: heti rend szerint 

 Pedagógiai asszisztens munkaideje: Mikusicza Edina 

Hétfő: 14:30-21:15 

Kedd: 16.00-21:15 

Szerda: 16.00-21:15 

Csütörtök: 14:30-21:15 

 Ügyelet: 

Amennyiben iskolai program miatt itt maradnak a diákok hétvégére (pl.: szalagavató, 
szeretetszolgálat), ügyeletet szerveztünk. Ha kevés diák marad (5 főig), a CRNL 
fiúkollégiumban kapnak szállást. Vasárnap 14 órakor nyit a kollégium.  

 

IX. OKTATÓ – NEVELŐ MUNKA 

1. Nevelési struktúra: 7 tanuló csoport 

2. Kiemelt célok, feladatok:  

 Az elkövetkezendő években a keresztény családi életre nevelés a kiemelt célunk. 
Fontosnak tartjuk, hogy a lányok tisztában legyenek a keresztény erkölcsi értékekkel, 
normákkal. Fontos kell, hogy legyen számukra a felelősségteljes párkapcsolat, a család 
szentsége.. 

 Célunk, hogy kollégista lányaink a keresztény értékrendben megerősödjenek, és azt 
tovább vigyék saját otthonukba, életükbe. Nagy figyelmet fordítunk a keresztény 
szemlélet kialakítására. A nevelési foglalkozások és az egyéni beszélgetések során is 
igyekszünk az Egyházhoz való tartozás tudatát erősíteni. 
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 Ebben a tanévben a következő programokat terveztük célunk elérése érdekében:  

o Esti ima 
o Havi rendszerességgel: 
o „Család-órák” Nagy Péterrel 
o Hitéleti program 
o Szeretetszolgálat - „Mosolyt viszünk a Prohászka Otthonba” 

 

3. Fő célok, feladatok  

 A keresztény családi életre neveléshez szorosan hozzátartozik az anyai hivatásra való 
felkészítés.  

 Célunk eléréséhez a nevelési foglalkozások és az egyéni beszélgetések mellett a 
következő programokat terveztük erre a tanévre: 

o „Nővé érés – Anyaság” (december, április) 
o Egészségnevelési program havi rendszerességgel: 

- Lelki egészség 
- „Nőnek lenni jó” – nőgyógyász interaktív előadása 
- Ízlés, szépség, egészség 
- „Szépségszalon” 

o Sütés - Főzés szakkör  
o Varrd meg magad! szakkör 
o Kézműves szakkör 
o Adventi és húsvéti kézműves foglalkozások 
o Pályaválasztási workshop 

 
Pályaválasztás - továbbtanulás: 
Életpálya-építési kompetenciák fejlesztése a csoportfoglalkozásokon és az egyéni 
foglalkozásokon történik. 
A pályaválasztás segítése érdekében szervezett programok:  
Látogatás a Munkaügyi Központba, ahol a Foglalkozási Információs Tanácsadóban kollégistáink 
hozzájuthatnak a pályaválasztáshoz nélkülözhetetlen információkhoz. (önismeret fejlesztése 
számítógépes számítógépes kérdőívek segítségével, szakmaleírások, szakmabemutató filmek) 

Pályaválasztási kiállítás tanácsadással a Tudásközpontban 

Pályaválasztási Workshop a kollégiumban 

 

X. RENDEZVÉNYEK, PROGRAMOK 

Projektek:  
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 Őszi Kollégiumi Napok (2015. október 12-21.) 

 A Magyar Kultúra Hete - Nemzet Határok Nélkül projekthét – Fókuszban a Baranya-
háromszög (2016.január 21-28.) 

 A Nemzet Határok Nélkül projekt célja a nemzeti, történelmi, irodalmi, vallási 
hagyományok megismerése és ápolása, a tanulók hazaszeretetének erősítése, 
esélyegyenlőség biztosítása. A magyar népművészeti hagyományok ápolása, 
átörökítésének fontossága, az elődök tisztelete. 

 Pécs az én városom projekt – 2016. március 31.  

Tervezett programok (DRIVE táblázat) 

XI. SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉSSEL, KÖZÖSSÉGFEJLESZTÉSSEL KAPCSOLATOS 
NEVELŐ TEVÉKENYSÉGEK  

1. Hitéletre és erkölcsi értékekre nevelés: 

„Kedves fiatalok, ne féljetek a házasságtól: Krisztus elkíséri kegyelmével a házastársakat, 
akik egységben maradnak Benne.” Ferenc pápa 

Kollégiumunk kiemelt feladata, - mely a keresztény családi életre nevelés-, összecseng 
Ferenc pápa gondolataival. Idén programjaink kapcsolódnak ehhez, de az egyházi év 
programjai és hagyománnyá vált kollégiumi hitéleti programok is színesítik a kollégium 
életét. 

Nagy hangsúlyt fektetünk a keresztény családi életre nevelésre. Fontos számunkra, hogy 
lányaink előtt jó példával járjunk elől. Nagy figyelmet fordítunk a keresztény szemlélet 
kialakítására, s ezzel igyekszünk az Egyházhoz való tartozás tudatát erősíteni. Hisszük, ha 
szorosan kötődnek az Egyházhoz, párválasztásuk, jegyességük és családi életük is a 
keresztény értékrendnek megfelelő, erkölcsökben gazdag és Istennek tetsző lesz. 

Hogy minél inkább segítsük őket ezen az úton, olyan édesanyákat hívunk vendégül egy- egy 
kötetlen beszélgetésre, akik példaként állhatnak előttük. 

A tanévet hagyományosan Veni Sancte szentmisével kezdjük. A tanévet Te Deum 
szentmisével zárjuk. 

Intézményünk védőszentje, Árpád-házi Szent Margit napján, közös szentmisén veszünk 
részt, illetve vasárnap esténként a Belvárosi plébániatemplomban tartott szentmisére 
megyünk együtt. Az adventi időszak alatt rorátékra járunk diákjainkkal.  

Éves hagyomány, hogy megemlékezünk Maróti Jolán Mater Assumpta nővérről és 
intézményünk védőszentjéről, Árpád-házi Szent Margitról.  

Ezen kívül a Szent István téri Prohászka Otthonba is havonta ellátogatunk, ahol diákjaink 
rövid műsorral kedveskedve mosolyt visznek az otthonban lakó idős embereknek. Az 
otthon lakói és lányaink rendszeresen kézműveskednek, „játszanak” együtt. 
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A Ciszterci Rend Nagy Lajos Gimnázium Fiúkollégiumával kialakított jó kapcsolatot és 
eredményes együttműködést szeretnénk a továbbiakban is fenntartani, és még több közös 
programmal megszilárdítani. Ezt erősítjük a Bibliaismereti vetélkedőn, ami mostanra 
hagyománnyá vált kollégiumunkban. A vetélkedőn diákjaink, és a fiúkollégisták mellett a 
Református Kollégium csapata is minden évben részt vesz. 

Nagyböjti időben, szokássá vált, hogy zarándoklatot szervezünk a Kálvária-dombra. 
Meglátogatjuk a Székesegyház régi apostolszobrait a Pécsi Püspöki Hittudományi Főiskola 
udvarán. Közösen megnézzük A Passió című filmet. Ezen kívül Hamvazószerdán a lányok a 
Székesegyházban részt vehetnek a szentmisén. 

Idén is egy interaktív előadáson vehetnek részt lányaink Pünkösd előtt. 

Szakköreink között Bibliakör is szerepel, melynek programja minden évben megújul és 
bővül, és amelyen alkalmanként meghívott vendégek is részt vesznek. A szakkör éves 
tervének összeállításakor figyelembe vesszük, hogy kapcsolódjon az egyházi ünnepkörhöz, 
szentjeink ünnepeihez, valamint biblikus, liturgikus, és morális tartalmú egyaránt legyen. 
Figyelünk arra, hogy szakkör jellegét megtartva, ne csupán beszélgetésből, hanem 
elgondolkodtató, és kreatív feladatokból egyaránt álljon. 

Elmélkedésre, elcsendesedésre, imádságra, a Csend szoba áll diákjaink rendelkezésére, 
illetve az oratórium. Minden napot esti imával és hálaadással zárunk, melyet szintén a 
Csend szobában vagy az oratóriumban tartunk. A Diákönkormányzat által szervezett 
Teaházban havonta tehetik fel kérdéseiket Várkonyiné L. Ildikónak azok a diákok, akiknek 
hite még nem mélyült el, de már az Istenkeresés útjára léptek  

A csoportok védőszentet is választottak maguknak, akiknek égi születésnapjáról minden 
évben megemlékeznek.  

Minden stúdiumot, szakkört, foglalkozást imával kezdünk, amit rendszerint felajánlunk 
valamilyen szándékért. 

Igyekszünk megteremteni a nyugodt légkört, igyekszünk bevonni lányainkat az egyházi év 
minden programjába. Szeretnénk, ha minden kollégista érezné, hogy egy családias 
közösség tagja, és tudná, hogy bármelyik nevelőhöz fordulhat problémáival, kérdéseivel, 
örömével, minden gondolatával. 

Próbálunk minél több alkalmat teremteni a lányoknak imádságra, elcsendesedésre. 

Szeretnénk, ha kollégiumunk nem csak nevében lenne katolikus, hanem mindenki, aki 
hozzánk jön, érezné, hogy egy keresztény közösség része. 

 

A csoportok védőszentjei 

1. Szent Borbála 
2. Szent Bernát 
3. Szent Rita 
4. Lisieux-i Kis Szent Teréz 
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5. Szent Jakab 
6. Szent Veronika 
7. Szent Johanna   

Szeptember: Veni Sancte szentmise 

 „Mosolyt viszünk”- látogatás a Prohászka Otthonba 

Október: Kirándulás Magyarszékre a Kármelita kolostorba 

 „Mosolyt viszünk”- látogatás a Prohászka Otthonba 

November: Gyertyagyújtás a Ciszterci atyák emlékére a pécsi Központi temetőben 

 Assumpta nővérre emlékezünk 

  „Mosolyt viszünk”- látogatás a Prohászka szociális otthonba 

December: Adventi gyertyagyújtás, karácsonyi műsor 

 Roráté szentmiséken való részvétel 

 „Mosolyt viszünk”- látogatás a Prohászka Otthonba 

 Nővé érés- Anyaság 

Január: Szent Margit nap-megemlékezés 

 Szent Margit nap – Szentmise 

  „Mosolyt viszünk”- látogatás a Prohászka Otthonba 

Február: Hamvazószerdai szentmise 

 „Mosolyt viszünk”- látogatás a Prohászka Otthonba 

Március: Zarándoklat- Kálvária 

 A Passió- filmvetítés 

  „Mosolyt viszünk”- látogatás a Prohászka Otthonba 

Április: Bibliaismereti vetélkedő 

 Nővé érés -Anyaság 

 „Mosolyt viszünk”- Prohászka Otthonba 

Május: Pünkösdvárás  

 „Mosolyt viszünk”- Prohászka Otthonba 

Június: Te Deum – év végi hálaadó szentmise 
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2. Szocializációs tevékenységek, foglalkozások:  

Csoport és kollégiumi foglalkozások rendje: 
 
A foglalkozásokat a tanári órarendben rögzítjük. Az év elején megállapított időponttól 
eltérni az első félévben csak nagyon indokolt esetben lehet, így a tanulók is 
hozzászoknak a foglalkozások rendszerességéhez. A foglalkozások és azok időpontjának 
tapasztalatai az I. féléves záró értekezleten kerül napirendre, s a II. félévi órarend 
összeállításakor változhat a foglalkozások időpontja is.  
 
Az elkészült csoporttervek összegzése 
 
A kollégiumi csoporttervek a valós helyzetet veszik figyelembe: heterogén életkor, 
eltérő típusú iskolák, más időbeosztás, különböző neveltségi szint. Mindez megnehezíti a 
kollégák tervezőmunkáját, tehát a foglalkozások differenciálásához vezet (térben és 
időben), nem heti egy óra, hanem több. 
 Az új kollégisták beilleszkedése, a Házirend megismertetése és betartása, a kollégiumi 
tevékenység sokszínűségének, napi életének megismerése, az új tanulási szokások 
kialakítása valamennyi munkatervben szerepel. Kiemelt fontossággal bír a foglalkozások 
tervezésében a város kultúrájának, történelmének, a Világörökség helyszíneinek 
megismertetése. 
 
A munkatervekben kiemelt témák: 
-  Keresztény családi életre nevelés az elkövetkező évek kiemelt célja   
- Kölcsönös bizalom, családias légkör kialakítása  
- Egyéni szituációk és konfliktushelyzetek elemzése (konfliktuskezelés) 
- A környezeti kultúra elsajátítása, tudatos igény kialakítása a tágabb és szűkebb 
környezet rendben tartása  
- Környezetkímélő magatartás kialakítása  
- A tanulási képességek fejlesztése, időbeosztás megtanulása, felzárkóztatás, 
tehetségfejlesztés, menedzselés 
- A pályaválasztás, pályaorientáció segítése.(A Foglalkozási Információs Tanácsadó 
programjainak bekapcsolása)  
- Önismeret, tolerancia, egymás mellett élés, egymásra utaltság, a közösséghez 
tartozás pozitív hatásai   
- A neveltség különbözőségeinek kompenzálása  
- A szabadidős kultúra fejlesztése (igényesség, sokszínűség) 
- A város adta lehetőségek kihasználása: a „Világörökség” megismerése, 
múzeumok, színház, stb. 
- Egészséges életre való nevelés – kollégiumi szintű rendezvények  
- Az alkotókészség fejlesztése – kézművesnapok  
- Az ünnepeink megismerése, megünneplése (szokások, hagyományok, stb.) 
- Szociális érzékenységre való nevelés, önkéntesség (szeretetszolgálat) 
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- Szülőkkel, iskolákkal való kapcsolattartás 
- Aktív részvétel a kollégiumi életben – tudatos diák érdekképviselet, 
érdekérvényesítés a demokrácia tanulása 
- Gazdasági és pénzügyi nevelés  
- Médiatudatosságra nevelés 
- A Házirend ismertének és betartásának fontossága.  
A fenti témák kibontását a heti foglalkozási rend biztosítja. A munkatervek az érvényben 
lévő Pedagógiai Programmal harmonizálnak a heti csoportfoglalkozások tematikája 
ebben a dokumentumban részletesen megtalálható. A csoportvezető tanároknak kellő 
rugalmasságot is szükséges időnként tanúsítania a foglalkozások megtartásánál, hiszen a 
tanév folyamán lehetnek olyan események, témák, amelyek felerősítik vagy előre is 
hozhatják egy-egy téma feldolgozását. 
 
A tanulmányi munkát segítő konzultációk és korrepetálások megtartása a kötelező 
óraszám része. Kiemelten fontos a matematika, fizika, kémia, történelem, hittan, 
magyar és francia tantárgyakból a rendszeres korrepetálás biztosítása.  
Tehetséges diákjaink felkészülését, felkészítését és részvételét elősegítjük más 
kollégiumok által meghirdetett kulturális és sportversenyeken is.  
A kollégiumi faliújság és plakátok készítése a diákok szabadon választott programjainak 
fontos eleme. 
 

XII. A KIEMELT FIGYELMET IGÉNYLŐ GYERMEKEKKEL TÖRTÉNŐ 
FOGLALKOZÁSOK  

Tehetséggondozás  

Szakkörök/foglalkozások:  
Bibliakör, Színházbarátok Köre, Készüljünk a német nyelvvizsgára!, Kézműves Szakkör,  
Sütés-Főzés, Varrd meg magad!, Vár a matek érettségi!, Városismereti Szakkör, Lengyel 
Szakkör, Orosz nyelv tehetséggondozás 
Versenyek:  

XIII. EGÉSZSÉGNEVELÉS, KÖRNYEZETI NEVELÉS  

A keresztény értékrenden alapuló nevelésünk legfőbb célja, hogy lányaink egészséges 
szemléletű, családszerető felnőtté váljanak, A megvalósítás feladatai igen sokoldalúak: testi, 
szellemi, és lelki egészség megőrzése, a környezet iránti felelősségtudat kialakítása.  

A testi és szellemi képességek folyamatos megőrzéséhez és fejlesztéséhez elengedhetetlen a 
megfelelő életritmus kialakítása. Lányaink napjainak biztos rendszere, kollégium házirendjén 
alapul.  

Nagyon fontos a személyi higiénia, rendszeretet, ízléses öltözködés belső igényének kialakítása. 
Csoportfoglalkozások, és személyes beszélgetések alkalmával, minden nevelőtanár igyekszik ezt 
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a nevelési célt elérni. A szobarend napi értékelésével erősítjük a tisztaság, és rendszeretet, 
szokássá válását. Márciusban „Ízlés, szépség, egészség” címmel interaktív foglalkozást tartunk 
diákjainknak. 

Az egészséges környezet iránti igény felkeltése a célja, környezetvédelemmel kapcsolatos 
foglalkozásainknak. Ősszel, virággal szépítjük az udvarunkat, tavasszal „Te szedd” akciót 
szervezünk. Házi vetélkedőt hirdetünk a Föld napján, a globális környezetvédelem kérdéseire 
hívjuk fel a figyelmet. A természet, és a szabadban történő mozgás megkedveltetése érdekében 
őszi és téli kirándulásra megyünk. Januárban korcsolya délutánra hívjuk gyerekeinket. A Föld 
állapotával kapcsolatos aktualitás a nyári időszakban szükséges fokozott bőrvédelem! 
Májusban, védőnőnk interaktív foglalkozáson tájékoztatja lányainkat. 

Diákjaink egészséges táplálkozása és kellő mennyiségű folyadékfogyasztása érdekében ebben az 
évben is tartunk reformkonyha ételbemutatót, illetve szakember tart előadást a helyes 
ételtárolásról, konyhai higiéniáról. A főzőszakkörök is erősítik korszerű táplálkozásra nevelés 
munkáját.  

Az utóbbi években nem minden gyerek fizeti be étkezését, csoportvezető tanáraink figyelnek 
arra, hogy ezek a fiatalok is megfelelően étkezzenek. 

 

Fontosnak tartjuk, felhívjuk gyerekeink figyelmét az internet veszélyire! Novemberben a 
rendőrség szakembere interaktív foglalkozást tart ebben a témakörben. 

Nevelési feladatunk, hogy gyerekeink a jövőben, keresztény erkölcsű, egészséges, boldog, 
felelősségteljes édesanyává váljanak. Becsüljék és tiszteljék családtagjaikat, embertársaikat. 
Nevelőtanáraink példamutatása, szakemberek értékes tanácsa (tanárok, orvos, nőgyógyász) 
lehet az egyik segítség a megvalósításban.  

Az idősebb korosztály értékeinek megismerése, a nemzedékek összetartozásának felismerése a 
célja szeretetlátogatásainknak a Prohászka Idősek Otthonában. Közös tevékenységeink, 
mindkét korosztály lelki épülésére, felüdülésére szolgál. „Mosolyt viszünk a Prohászka 
Otthonba” a programunk megnevezése.  

Jó kapcsolatunk van intézményünk óvodájával is, lányaink a délutáni foglalkozásokon 
segítenek.. 

A kollégiumunkban a balesetek megelőzése is fontos feladat, tanulóink minden tanév elején 
tűz- és balesetvédelmi oktatásban részesülnek. 

A beteg diákok ellátása jól felszerelt orvosi szobában történik, minden nap egy óra rendelési 
időben Dr. Molnár Alíz gyermek szakorvos látja el a teendőket. 

A csoportvezetők feladata az orvossal való folyamatos kapcsolattartás, tájékozódás és 
tájékoztatás a tanulók egészségi állapotáról. Az orvos által előírtak betartása, gyógyszerelés 
szintén a nevelőtanárok feladata. 
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A helyes életvitelhez, sportolás is hozzátartozik. Kollégistáink 17 óra után használhatják az 
intézmény udvarát, sportpályáját. Rendszeresen mozoghatnak kézilabdaedzéseinken, házi és 
kollégiumok közti sport versenyeken. 

Tervezett programjaink: 

Szeptember:  Őszi kirándulás 

 Egészségsarok a Családi napon 

Október: Környezetünk szépítése 

 Reformkonyha ételbemutató 

 Ételek tárolása, dietetikus előadása 

 Elsősegély bemutató 

 Idősek köszöntése a Prohászka Otthonban 

November: Bűnmegelőzés: Az internet veszélyei. Interaktív előadás 

 Kézműves délután a Prohászka Otthonban 

Január: Korcsolyadélután 

 Vetélkedő a Prohászka Otthon lakóival 

Február: „Nőnek lenni jó” - nőgyógyász válaszol 

 Téli kirándulás 

 Társasjátékok, vidám novellák. Látogatás a Prohászka Otthonban 

Március: „Te Szedd” - környezetünk tavaszi takarítása 

Április: A Föld napja, vízkincsünk védelme 

 Tavaszváró a Prohászka Otthon lakóival: Versek, dalok, virágok 

Május: Szirénkupa 

 Bőrvédelem, felkészülés a nyárra. Védőnőnk interaktív előadása. 

 A Prohászka Otthon lakóival ajándékot készítünk az óvodásoknak. 

 

XIV. SPORT 

1. Tárgyi feltételek pályák, eszközök:  

A lányok rendszeresen járnak a konditerembe. Játékos sportvetélkedőket az iskola 
tornatermében vagy a Leőwey pályán rendezünk. Szívesen asztaliteniszeznek a folyosón és 
tollaslabdáznak az udvaron.. Amikor kijön a jó idő, sokan járnak rendszeresen futni az 
udvarra, vagy a városba. 
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XV. EGYÜTTMŰKÖDÉS, KAPCSOLATTARTÁS  

2. Belső kapcsolatok: 

f) Intézményegységeken belüli kapcsolattartás 

Értekezletek: 

Nevelőtestületi értekezletek:  

Minden hétfőn nevelőtestületi megbeszélést tartunk 14 óra 30-tól. 

Augusztus – Alakuló értekezlet 

Szeptember 15. – Tanévnyitó értekezlet 

Február 3. – Félévi értekezlet 

Június 21. – Tanévvégi értekezlet 

 

g) Információáramlás egymás között 

Csoportvezetői munkamegbeszélések heti rendszerességgel 

Ügyelet átadás – átvétel füzet az éjszakás nevelőkkel 

Eseti megbeszélések 

Internetkapcsolat 

 

h) Intézményegységek közti kapcsolatok  

Az óvoda - iskola  
Általános iskola – zeneiskola 
Kollégium – iskola:  
Szeretetszolgálat az iskolában. Vönöczky Ágnes tanárnő korrepetálja a 7., 8., és 9. 
évfolyamon tanuló kollégistákat.  
Kollégium – óvoda:  
A kisgyermek gondozó – nevelő OKJ képzésre járó kollégisták közül többen rendszeresen az 
óvodánkban vesznek részt gyakorlaton. Kollégistáink az óvodába járnak szeretetszolgálatra. 
Gyermeknapon diákjaink a Prohászka Otthonban lakó idősekkel közösen ajándékot 
készítenek egy óvodás csoportnak.  
Kollégium – zeneiskola:  
Rendszeresen részt veszünk a zeneiskola által szervezett koncerteken.  
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i) Szülőkkel, családokkal való kapcsolattartás: 

Igazgatói fogadóóra: 
Igazgatóhelyettesi fogadóóra:  
A szülők és a pedagógusok együttműködésének formái:  

Szülői értekezletek: 2015. augusztus 31. – az új kollégisták szüleinek 

Fogadóórák: Az iskolai szülői értekezletek, az iskolai fogadó fogadóórák után, és a vasárnapi 
visszaérkezés alkalmával. 

A szülőkkel való kapcsolattartás egyéb formái, eseményei: 

A csoportvezetők rendszeres kapcsolatot tartanak a szülőkkel (telefon, internet). 

A szülőt írásban értesítjük elismerésről, illetve fegyelmező intézkedésről. Problémás 
eseteknél a csoportvezető, igazgatóhelyettes személyes találkozást kér a szülőtől az eset 
megvitatására. 

Tájékoztatás az intézmény honlapján 

A Szülői Munkaközösség vezetője: Pólya Krisztina – Rendszeresen beszélünk telefonon, 
részt vesz az intézményi és a kollégiumi rendezvényeken, ünnepségeken.  

3. Külső kapcsolatok  

j) Város felé nyitott rendezvények:  

A tanév során három kiállítást szerveztünk a kollégium Ifjúsági Galériájába (Czipó Ernő – 
Tűzzománc, Barkos Ágota, Simon Miklós munkái, Steiner Ilona) Mindhárom kiállítás a 
város felé nyitott. 

 

Nyílt napok: Az iskolai nyílt napokon mi is nyílt napot tartunk. 

k) Más oktatási intézményekkel  

Együttműködés:  

A csoportvezető tanárok rendszeresen kapcsolatot tartanak a kapcsolódó iskolákkal. A 
fiúkollégiummal is jó kapcsolatot alakítottunk ki. Bevonjuk a fiúkat programjainkba, 
meghívjuk rendezvényeinkre. A városi kollégiumok által szervezett versenyeken részt 
veszünk.  

Programok: A város kollégiumaival közös flashmob a Széchenyi téren 2016. május 11.  
Versenyek:  

 Kollégiumunk által szervezett versenyek: 

„Istenes versek” megyei szavalóverseny – 2015. november 11. 
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Bibliaismereti vetélkedő (Szent Margit Koll., Nagy Lajos koll.,  
    Református Koll.)  - 2016. április 19. 

 „Szirén kupa” városi kollégiumok közötti lányfoci – 2016. május 19. 
 

 
 A város kollégiumai által szervezett sportversenyek: 

 REFI strandkupa – 2015. szeptember 17. 14 óra 

Apáczai-Kupa megyei atlétika verseny – 2015. október 07. 9 óra  

Apáczai-Kupa városi úszóverseny – 2016. január 25. 20 óra 

Apáczai városi röplabda-bajnokság – 2016. február, március 

Apáczai városi röplabda-bajnokság záró fordulója, eredményhirdetés – április 17. 

Hajnóczy kosárlabda kupa – 2016. április 

Hajnóczy kézilabda kupa – 2016. április 

Kodály strandröplabda kupa – 2016. május 

 

 A város kollégiumai által szervezett kulturális versenyek: 

 Apáczai Nevelési Központ Kollégiuma – többfordulós történelmi verseny 

 Református Kollégium – Wass Albert szavalóverseny – február 

 Hajnóczy Kollégium – helyesírási verseny – március 

 Hajnóczy Kollégium – szavalóverseny - április 

  

Szakmai partnerintézményeink:  

A CRNL fiúkollégiummal jó a kapcsolatunk. A fiúkat meghívjuk rendezvényeinkre 
(kiállítás-megnyitók, versenyek). 

Minden pécsi kollégiummal tartjuk a kapcsolatot. Részt veszünk a kollégiumok által 
szervezett sport- és kulturális rendezvényeken, mi is rendszeresen hívjuk más 
kollégiumok diákjait rendezvényeinkre. 

l) Egyházi partnerek: Belvárosi Plébánia (Farkas Béla atya) Pécsi Székesegyházi Plébánia 
(Dr. Horváth István nagyprépost, Dr. Tamás Roland plébános, Máger Róbert plébános), 
Pécs- Szent Ferenc Plébánia,  

m) Szakszolgálatot nyújtó partnerintézmények: ÁNTSZ, Gyermekjóléti Szolgálat, Pécsi 
Jótékony Nőegylet, Pécs Városi Rendőrkapitányság 

n) Kulturális szolgáltatást nyújtó partnereink: 

JESZ – Meghívást kapunk az előadásokra.  
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PNSZ – Rendszeresen meghívást kapunk főpróbára, diákbérletet vásároltunk az 
előadásokra  
Évente többször kapunk meghívást a Civil Közösségek Házában rendezett kiállításokra. 
A Mecseki Fotóklub, a Pécsi Alkotó Pedagógusok Képzőművészeti Műhelye és a Míves 
Mag Műhely is rendszeresen meghívja kollégiumunkat kiállításaira.  

o) Gyermek egészségügyi szolgáltatók:  
Dr. Molnár Alíz iskolaorvos naponta rendel a kollégiumban 

 Védőnő: Pestiné Magyar Marianna 

 Molnár Mária szakápoló 7 és 15 óra között látja el a feladatát az intézményben 

A pedagógiai munkánkat is segítő pszichológus (Voloncs Gábor) hetente áll 
rendelkezésre 

p) „ZÖLD” kapcsolatok: Zöld-Híd Alapítvány. Biokom 
q) Sport kapcsolatok:  
r) Egyéb partnereink: 
s) Szociális partnereink:  
t) Média kapcsolatok: 

XVI. ALAPÍTVÁNYOK 

 

XVII. MARKETING MUNKA   

Kapcsolattartás a pécsi középiskolák vezetőivel 

Kollégistáink elviszik a kollégiumunkat bemutató lapokat a volt iskoláikba 

Volt tanítványaink és szüleik minden évben ajánlják intézményünket az ismerősi körben lévő 
leendő középiskolásoknak 

Az intézmény honlapján Kollégiumi Prezi 
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CISZTERCI NEVELÉSI KÖZPONT 

 

 

Ciszterci Szent Margit Óvoda, 

Általános Iskola, 

Alapfokú Művészeti Iskola 

és Kollégium 

 

GYERMEK- ÉS IFJÚSÁGVÉDELMI 
MUNKATERV 

2015-2016 

 
 

 

PÉCS 

 



78 

 

 

A SZOCIÁLIS HÁTRÁNYOK ENYHÍTÉSÉT SEGÍTŐ 
TEVÉKENYSÉGEINK 

Gyermek és ifjúságvédelem 

Óvodai gyermekvédelmi terv 

 

Óvodánk 7 csoportjában (3 csoport osztott, 4 csoport osztatlan: 1 kiscsoport, 1 középsőcsoport, 
1 iskola előkészítő csoport) a személyi és tárgyi feltételek megfelelőek ahhoz, hogy a gyermekek 
optimálisan, szeretettel teli légkörben fejlődhessenek. Az osztatlan csoportok közül a -"Csillag" 
csoport kis létszámmal működik, így nagyobb hangsúlyt tudnak fektetni a tehetséggondozásra, 
felzárkóztatásra, egyéni fejlesztésre. 

Felzárkóztatás:Heti egy alkalommal, egy szakember irányításával a nagycsoportos gyerekek 
csoportos szenzomotoros tréningen vesznek részt,itt helyben az óvoda tornatermében.(a többi 
korcsoportba járó gyermekeket szüleik óvodai időn kívül hordhatják erre a tréningre, mely 
szintén helyben megoldható). Intézményünk fejlesztőpedagógusa év elején felméri, és kiszűri 
azokat a gyermekeket, akik valamilyen szinten fejlesztésre szorulnak, és heti több alakalommal 
foglalkozik velük. Továbbá év elején logopédiai szűrésen vesznek részt a tanköteles gyermekek, 
amely kiterjed a részképesség zavarra utaló jelek kiszűrésére is, így az év során a beszédhibás 
gyermekek is intézményen belül lesznek fejlesztve, külső logopédus által. 

Tehetséggondozás: Intézményünk pedagógusai fölkínálták a lehetőségét annak, hogy külön 
nyelvi (angol, német), zeneovi, torna tevékenységekkel gazdagítják a gyermekek 
mozgáskultúráját, zenei, ill. nyelvi tehetségét. A szülők ezeket a tevékenységeket térítés 
ellenében vehetik igénybe a gyermekeik számára. Én, mint gyermekvédelmi felelős 
feladatomnak, és célomnak tekintem kiszűrni azokat a gyermekeket, akik valamiben 
tehetségesek, de rossz anyagi körülmények között élnek. Ezen gyermekek számára is 
megteremtjük a lehetőséget, hogy részt tudjanak venni ezeken a foglalkozásokon a Szent 
Margit szociális alap kulturális támogatásából térítve. 

 

Év elején felmérést készítek a csoportba járó gyermekekről. 
A felmérés szempontjai: 
*A szülők társadalmi helyzete (egy gyermek, két gyermek, vagy nagycsalád) 
*A család szerkezete (sérült vagy ép, esetleg örökbefogadott vagy nevelőszülőnél  
 nevelkedő gyermek)  
*Gyermekjóléti szolgálat által gondozásba vett gyermek 
*Gyermekvédelmi támogatásban részesülő gyermek van-e                                                                                    
*Ki részesül étkezési támogatásban (50%-os normatív támogatás, 100%-os   
 normatív kedvezmény) 
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*Vannak-e anyagi nehézségben élők 
*Egészségügyi okból szenved-e valaki hátrányt (diétás étkezésben részesül-e) 
*Ki részesül óvodán kívüli szakellátásban (mozgásterápia, logopédia, 
 fejlesztőpedagógus foglalkozik-e vele, jár-e a korai fejlesztő, ill. Nevelési 
 Tanácsadó foglalkozásaira stb. 
*Pedagógiai szempontból van-e hátrányt növelő ok(hátrányos helyzetű, 
 halmozottan hátrányos helyzetű gyermek, vagy veszélyeztetett gyermek van-e 
*SNI-s papírral rendelkezik –e 
*Ki a tanköteles 
*Ki jár be vidékről 

Az év folyamán a csoportos óvónőkkel, ill. az intézményi pénztáros segítségével figyelemmel 
kísérem a gyermekek, ill. családok életében végbemenő változásokat, szükség estén szakember, 
ill. szakhatóság segítségét kérjük. 
 Ebben az évben is szervezünk (2 alkalommal) az SZM szülőkkel együtt használt ruhagyűjtést, 
amivel a rászoruló családokat segíteni tudjuk. Intézményi szinten tartós élelmiszert, ill. 
tisztálkodó szereket gyűjtünk , melynek célja szintén a rászoruló családok segítése, támogatása. 
 A 2015-2016-os tanévben is szeretnénk segíteni a rászoruló családoknak a „Szent Margit 
Szociális Alap”-ba  befolyt pénzösszegből. A Szociális Alap célja, hogy a szociálisan nehezebb 
helyzetben lévő családok (sok gyermekesek, gyermekeiket egyedül nevelő szülők, átmeneti 
anyagi nehézséggel küzdők) gyermekeit támogassa. 
 Ebben a rendszerben szeretnénk a rászoruló gyermekeknek ingyen étkezést biztosítani, ill. 
kulturális programok költségeihez támogatást, hozzájárulást nyújtani.(bábszínház, néptánc, 
tehetséggondozás). 
  Az év elei szülői értekezleten erről a lehetőségről tájékoztatom a szülőket, és arról is, hogy a 
támogatáshoz szükséges igénylőlapokat a gyermekvédelmi felelőstől lehet elkérni. 

 További feladataim: 
* A Nevelési Tanácsadóba utalt gyermekek vizsgálati eredményeinek 
  nyilvántartása, és az ezzel járó tennivalók elvégzése. 
* Iskolaérettségi szűrés a csoportos óvónők együttműködésével. 
* Az óvodai szakvélemény kiállításának ellenőrzése ( a szülők felvilágosítása az 
  irat fontosságáról, és a beiskolázás módjáról). 
* Az év folyamán kapcsolattartás a csoportos óvónőkkel. Jelzéseik alapján a 
  szükséges intézkedések megtétele. 
* Kapcsolattartás az érintett gyermekek szüleivel. (családlátogatás, egyéni 
  elbeszélgetések). Empátiakészséggel és szeretetteljes bánásmóddal a fennálló  
  gondok feldolgozása, és segítségnyújtás felajánlása. 

Év végén az elvégzett munkáról beszámolót készítek. 

 

Gyermekvédelmi felelős: Bereiné Fekete Éva 
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Iskolai gyermekvédelmi munkaterv 

 

Iskolánk Pedagógiai Programjában kiemelten szerepelnek a gyermek- és ifjúságvédelmi 
feladatok. Különösen nagy figyelmet fordítunk a halmozottan hátrányos, a hátrányos helyzetű, 
a veszélyeztetett, a felzárkóztatásra szorult tanulók segítségadására, valamint az 
esélyegyenlőség megteremtésére. A fentiek mellett kiemelten fontosnak tartom a prevenciót. 

Törvényi háttér: 

 

- A többször módosított 1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról 
- 1997. XXXI. Tv. (Gyvt) 

(2015. évi LXIII. módosításával) 

- 2001. évi XXXVII. törvény a tankönyvpiac rendjéről 

( a KNT 46.§ alapján a 2013. szept. 1-jei változtatásoknak megfelelően) 

- 11/1994 (VI.8.) MKM rendelet a nevelési-, oktatási intézmények működéséről 
( A NEFMI 24/2012 (IV.18 módosításával) 

- A 2007. évi LXXXVII. törvény ( az 1993. évi törv. módosítása) 

 

Alapvető, folyamatos feladataim: 

 

1, Veszélyeztetett gyermekekkel kapcsolatos teendők: 

 

 - Veszélyeztetett tanulók felmérése, tanulásuk figyelemmel kísérése 

 - Esetenként felvenni a kapcsolatot a Gyermekjóléti Szolgálattal 

 - Fejlesztő csoportok alakítása a szaktanárokkal karöltve 

 - Tanácsadás 

 - Fegyelmi eljárásokon való részvétel 

 - Szociális ellátások megállapításának kezdeményezése a szociális 

            hátrányok enyhítése érdekében 

 

2,  Szülők körében végzett feladatok: 

 - Együttműködés, szemléletformálás 

 - Tanácsadás, tájékoztatás a jogokról és kötelességekről 
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 - Szülői értekezleteken, fórumokon aktív közreműködés 

 - Érdeklődés esetén előadások szervezése 

 - Esetenként családlátogatás 

 - Fogadóóra biztosítása 

 

3,   Tantestület körében végzett feladatok: 

 - A gyermek- és ifjúságvédelmi munka koordinálása 

 - Együttműködés, szemléletformálás 

 - Tanácsadás, információk átadása 

 - Szoros kapcsolattartás az iskola vezetésével 

 - Továbbképzések szervezése, motiválás a részvételre 

 - A nevelőtestület életében az értekezleteken aktív részvétel 

 - Szakirodalom ajánlása 

 - Aktív együttműködés az egészségnap és a drog-prevenciós programokon 

 - Egyeztetés az ingyenes tankönyvre jogosultakról, biztosítani a rászorult  

            tanulók részére könyvtári példányokat 

 - Fokozott figyelem az osztályfőnökökkel és a szaktanárokkal a hátrányos, 

            a halmozottan hátrányos és a veszélyeztetett tanulók tanulmányaira 

 - A hátrányos megkülönböztetés elkerülése 

 - Szoros együttműködés az integrációs feladatok ellátásában az 

            esélyegyenlőség megteremtése érdekében 

          - Étkezési támogatások javaslata havonta, egyeztetés a gazdasági irodával 

         -  Osztálykirándulások támogatása 

 

4, Önálló feladatok: 

 

 - Kapcsolattartás a külső intézményekkel ( Nev.Tan., Gyermekjóléti Sz., 

  Gyámhatóság, Önkormányzat, Pécsi Jótékony Nőegylet, szervezetek, 

egyesületek, kórházpedagógusok) 

- Együttműködés az iskolapszichológussal, iskolaorvossal 

 - Pályázati források keresése 



82 

 

 - Szakirodalom tanulmányozása 

 - Továbbképzéseken való részvétel 

 - Estemegbeszéléseken való részvétel 

 - Nyilvántartások naprakész, folyamatos kezelése 

 - Közzétenni a gyermekvédelmi feladatokat ellátó fontosabb intézmények 

            címét, telefonszámát 

 - Szükség esetén a jelzőrendszeren keresztül értesíteni az illetékeseket 

 - Az igazolatlan mulasztások figyelemmel kísérése, szükség esetén jelzés  

            jegyző és a Gyermekjóléti Szolgálat felé 

 - Együttműködés a DÖK-kel 

 

Programtáblázat 

 

 

  Cél Feladat Eszköz, módszer Felelős 

  Kapcsolatfelv. a Jótékony 
Nőegylettel-AUG., SZEPT. 

Étkezési támogatás email, egyeztetés gyvf 

  Egyeztetés a település 
gyermekvédelmi 
szakembereivel, 
kapcsolatfelv.  

A gyermekvédelmi 
programok 
egyeztetése külsős 
szakemberrel 

Közös megbeszélés gyvf 

Sz
ep

te
m

b
er

 

Az iskolai étkeztetési 
támogatás megszervezése 
a rászorult tanulók részére 

Az étkezési kérelmek 
összegyűjtése, a 
megítélt határozatok 
eljuttatása a napközis 
csoportvezetőkhöz 

Közös megbeszélés gyvf+napközis 
csop.vezetők 

  Tantestületi tagok 
tájékoztatása 

A tantestület 
tájékoztatása a 
pedagógusok 
gyermekvédelmi 
feladatairól 

Értekezleten való 
előadás 

gyvf 
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  A statisztikák elkészítése Az étkezési és a 
rendszeres 
gyermekvédelmi 
támogatásban 
részesülők felmérése 

Határozatok, 
nyilatkozatok 
bekérése, 
statisztikák 

gyvf+napközis 
csop.vezetők 

  Családi nap Ifjúságvédelmi 
kerekasztal 
megszervezése 

Közös 
megbeszélés, 

meghívók 

Marcsi, kollégium 

O
kt

ó
b

er
 

A veszélyezettek, hh-s, 
sni-s gyermekek 
felmérése 

Felmérés, statisztika 
készítése, tanácsadás, 
segítségnyújtás a 
szülőknek 

Statisztikai 
adatlap, 
nyomtatványok 

gyvf+ of-ök 

  Ingyenes tankönyvek 
rendelése rászorult 
tanulóknak 

 

Az ingyenes 
tankönyvre rászorulók 
felmérése 

Ismertetés, 
nyomtatvány 
eljuttatása a 
szülőkhöz 

 

gyvf+tankönyvfelelős 

  
A lelki egészség 
világnapjának 
megismertetése 

Tájékoztatás a világnap 
eseményeiről 

Tájékoztatás, 
ismertetés 

gyvf 

  Igazolatlan hiányzások 
nyomon követése 

Az igazolatlan 
hiányzások számának 
visszaszorítása 

Naplók átnézése, 
szülői értesítések 

gyvf+of-ök 

N
o

ve
m

b
er

 A tanulási kudarcnak 
kitett tanulók 
felzárkóztatásának 
segítése 

Felmérni a tanulókat a 
haladási naplókban a 
tantárgyi jegyek 
alapján 

Naplók 
ellenőrzése, 
beszélgetés az 
osztályfőnökökkel 

gyvf+of-ök 

  Szakmai esetmegbeszélés Az első negyedévben 
jelentkező problémák 
alapján 

Közös megbeszélés gyv+iskolapszich. + 
smile csoportvezető 

  Szent Erzsébet – napi 
gyűjtés 

Felhívás, tájékoztatás Rászorulók 
névsorának 
összegyűjtése 

gyvf+of-ök 

B. Erzsike 
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D
ec

e
m

b
er

 A bukásra állók, és a 
rendszeresen késő 
tanulókkal való 
foglalkozás 

A bukásra álló tanuló 
szüleinek értesítése 

Levélben, vagy 
személyesen 
történő 
tájékoztatás 

gyvf+of-ök 

  Karácsonyi jótékonysági 
akciók megszervezése 

Nőegyleti karácsony 

Kapcsolatfelvétel az 
önkormányzattal, civil 
szervezetekkel, 
támogatókkal 

Levél, telefon, 
személyes 
kapcsolatfelvétel 

gyvf 

Ja
n

u
ár

 

Egészségnap az aktuális 
programnak megfelelően 

(pályázatfüggő) 

Segítségadás az 
Egészségnap 
szervezőinek 

 

Programok az 
Egészségnapon 

gyvf 

  Statisztikai adatok 
aktualizálása 

Szükség esetén új 
jövedelemigazolások 
kérése 

Statisztikai 
adatlap, 
nyomtatványok 

gyvf 

Fe
b

ru
ár

- 
M

ár
ci

u
s Az év végi kirándulási 

igény felmérése a 
rászorultak körében 

Felmérés az  
osztályokban 

Megbeszélés az 
osztályfőnökökkel 

gyvf+of-ök 

  Aktuális továbbképzések 
felmérése 

A továbbképzéseken, 
szakmai előadásokon 
való megjelenés 

Időpontegyeztetés gyv 

  Kirándulástámogatások 
elosztása 

Oszt.fők  tájékoztatása 
a kirándulások 
támogatásáról 

Személyes 
megbeszélés 

gyv+of-ök 

Á
p

ri
lis

 

A hátrányos helyzetű 
tanulók felzárkóztatása 

Szükség esetén egyéni 
foglalkozások 
megszervezése 

differenciált 
foglalkozások 

gyvf+of-ök 

M
áj

u
s 

A bukások megelőzése A bukásra álló tanuló 
szüleinek értesítése 

Személyes, vagy 
írásbeli értesítés. 
Felzárkóztató 
foglalkoztatások 

gyvf+of-ök 

  Hátrányos helyzetű 
tanulók 

A rászorultak bevonása 
az osztálykirándulások 
programjaiba 

Anyagi támogatás, 
irányított feladatok 
kiosztása 

gyvf+of-ök+DÖK vez. 
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osztálykirándulásokon 
való részvétele 

Jú
n

iu
s Nyári napközis és szociális 

táborok kihasználása 
Feltérképezni a térség 
kínálta lehetőségeket 

Információgyűjtés  gyvf 

  Jövő évi étkezési – és 
tankönyvtámogatási 
kérelmek 
nyomtatványainak 
eljuttatása a szülőkhöz 

A jelen évi adatok 
alapján az igények 
felmérése 

Nyomtatványok 
kiosztása a 
megfelelő 
tájékoztatóval 

gyvf+of-ök 

  A pótvizsgára való 
felkészülés segítése 

A felkészülési anyagok, 
segédletek eljuttatása 
a tanulókhoz 

Feladatlapok, 
témakörök 
összeállítása, 
kiosztása 

gyvf+szakt 

  A kollégák tájékoztatása 
az évben végzett 
munkáról 

beszámoló készítése az 
évi munkáról 

Írásbeli, szóbeli 
beszámoló az év 
végi értekezleten 

  

 

Vágner Ágnes 

Gyermekvédelmi felelős 
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Kollégiumi  gyermek- és ifjúságvédelemi munkaterv 

2015/2016-os tanév 

 

„ Ha a gyermek szívének száz kapuja volna, mint Théba városának, akkor mind a száz kaput ki 
kell nyitni, hogy a gyermekkor virágos mezejéről minél több örömet vihessen a felnőtt kor rögös 
útjaira.” 

(ókori bölcselet) 

A Ciszterci Nevelési Központ Szent Margit Kollégiuma éves munkatervének részeként a 
gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok ellátása a megfelelő törvényi háttér betartásával és az 
egész nevelőtestület összehangolt együttműködésével történik.   

 
Önálló feladatok:  
 
- Kapcsolattartás a külső intézményekkel (Nevelési Tanácsadó, Gyermekjóléti Szolgálat, 
Gyámhatóság, Önkormányzat, Kormány Hivatali szervezetek, egyesületek, kollégiumorvos)  
- Szakirodalom tanulmányozása  
- Továbbképzéseken való részvétel  
- Esetmegbeszéléseken való részvétel  
- A hátrányos, halmozottan hátrányos és veszélyeztetett tanulók nyilvántartásba vétele, SNI-s 
tanulók felmérése, a problémák felkutatása és kezelése, tanulásuk figyelemmel kísérése  
- Szociális ellátások megállapításának kedvezményezése a szociális hátrányok enyhítése 
érdekében 
- Együttműködés a kollégium tantestülettel, az osztályfőnökökkel és a szülőkkel   
- Egyéni beszélgetések, segítő jellegű beszélgetések tanulókkal, szülőkkel  
- Osztályfőnökökkel való kapcsolattartás, munkájuk segítése 
 
 A tantestület körében végzett feladatok:  
 
- A gyermek- és ifjúságvédelmi munka koordinálása  
- Együttműködés a csoportvezetőkkel, az osztályfőnökökkel, szaktanárokkal  
- Tanácsadás, információk átadása  
- Szoros kapcsolattartás az iskola vezetésével  
- Fokozott figyelem az osztályfőnökökkel és a csoportvezetőkkel a hátrányos, a halmozottan 
hátrányos és a veszélyeztetett tanulók tanulmányaira  
- A hátrányos megkülönböztetés elkerülése  
- Szoros együttműködés az integrációs feladatok ellátásában az esélyegyenlőség megteremtése 
érdekében  
 
A szülők körében végzett feladatok:  
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- Együttműködés, szemléletformálás  
- Tanácsadás, tájékoztatás a jogokról és kötelességekről  
- Érdeklődés esetén előadások szervezése  
 
A gyermek- és ifjúságvédelmi tevékenységnek három fő feladata van:   
 
•  a gyermek fejlődését veszélyeztető okok megelőzése, 
•  feltárása, 
•  és megszüntetése. 

 

 

A gyermek és ifjúságvédelem kiemelkedő feladatai és céljai a 2015/2016-os tanévben. 

 Intézményünkben hagyománya van, a szociálisan rászoruló gyerekek támogatásának. 
Célunk, a kollégium esélyegyenlőség teremtő hivatásának erősítése. Feladatainkat a 
diákok bevonásával valósítjuk meg, törekedve a keresztény értékeken alapuló 
személyiség formálásra. A csoportvezetők tájékoztatása és diákokkal való személyes 
beszélgetések alkalmával igyekszünk megismerni a lányok szociális helyzetét, hogy az 
adományok valóban a legjobb helyre kerüljenek. 

 A következő tevékenységekkel valósulnak meg céljainkat: 

 A Pécsi Jótékony Nőegylet az idei tanévben is teljes étkezési támogatást nyújt egy 
rászoruló kollégistának. A konyhát üzemeltető Kft. havi rendszerességgel  

 5 diákunk teljes ellátását biztosítja rotációs rendszerben. Mindez az érintett családoknak 
nagy segítség.   

 Rendszeresen figyeljük az elérhető ösztöndíj pályázatokat, tanácsokkal segítve annak 
megírását is. 

 A diákok és a kollégák által adományozott ruhákat szétosztjuk az arra rászoruló 
gyerekeink közt. 

 Az a diák, aki étkezését valamely okból kihagyja, kártyáját a tanáriba behozza, hogy 
valaki megkaphassa az aktuális ételt. 

 A tehetséges tanulók rendszeresen segítik korrepetálásra szoruló társukat. 

 Nagyobb lányaink, hetedik-nyolcadikos társukat kísérik a városban, és segítik ügyeik 
intézését. 

 Az intézmény által szervezett Szent Erzsébet tartósélelmiszer gyűjtésben gyerekeink és 
családjaik részt vesznek. 
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 Az iskola napközis tanárai rendszeresen felküldik a kollégistáknak a megmaradt 
uzsonnát, amit lányaink örömmel fogyasztanak 

 

Kiemelt figyelmet igénylő gyermek 

a) különleges bánásmódot igénylő gyermek,  

 sajátos nevelési igényű gyermek  

 beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel  

   küzdő gyermek 

 kiemelten tehetséges gyermek  

b) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról  

szóló törvény szerint hátrányos és halmozottan  

hátrányos helyzetű gyermek 

Sajátos nevelési igényű fiatalok 

 A sajátos nevelési igényű fiatalak megkülönböztetett figyelmet érdemelnek nem csak 
speciális igényeik miatt, hanem mert esetükben határozottan fennáll a hátrányok 
halmozódása, valamint a veszélyeztetettség. 

A kollégiumunkról elmondható, hogy nincs előítéletesség, a sajátos nevelési igényű diákok 
beilleszkedését segítjük, támogatjuk, segítőkész felnőttek és diákok veszik körül őket. A 
kollégium nyitott, nincs különbség a diákok között, mindenki egyforma lehetőséget kap a 
közösségi részvételre. 

 A sajátos nevelési igényű fiatalok fogyatéktípusához tartoznak: 

  - mozgássérült 

  - hallássérült 

  - látássérült 

  - enyhe fokban értelmi fogyatékos 

  - diszlexiás 

  - diszkalkuliás  

- diszgráfiás gyerekek  

A gyermek- és ifjúságvédelmi felelős törekszik arra, hogy az intézményben fogadják őket 
empátiával, hogy kiegyensúlyozott, boldog alaphangulat jöjjön létre, a gyerekek megértően 
fogadják társaikat, osztozzanak sikerekben, örömeikben, figyeljenek egymásra.   

 A nevelőtanárok megértő, befogadó (inkluzív) magatartással kezeljék a beilleszkedési, 
magatartási, tanulási, érzelmi zavarokkal küzdő gyerekek viselkedését. Különösen figyeljenek a 
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családból hozott hatásokra, amely meghatározza a gyermek érzelmi állapotát, 
befolyásolhatóságát. 

 Az együttműködési-társas érintkezés formáit tudatosan válasszák meg, alakítsák ki. A 
kommunikáció megfelelő formáit alkalmazzák a társas érintkezés során.  

 

Beilleszkedési nehézséggel küzdő gyerekek  

Amennyiben egy tanuló beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzd, fejlesztő 
foglalkoztatásra jogosult, amely a kollégiumi nevelés és oktatás keretében megvalósítható.  

Közösségi együttléttel kapcsolatos problémák: 

- közösségbe való beilleszkedés  

- egyéb beilleszkedési problémák megoldása  

- társas kapcsolatok, kortársakkal kapcsolatos konfliktusok megoldása  

- kapcsolaterősítés  

- egyéni sérelmek, vitás helyzetek, egyéni- és csoportproblémák, konfliktusok  

Bármely diák kerülhet nehéz helyzetbe élete során, melyet nem tud megfelelően 
kezelni. Lehetnek gondjai egy új közösségben, új oktatási intézményben, akár a kortársaival, 
akikkel úgy érzi, nem találja a közös hangot, akár a tanáraival, de lehetnek ezek otthonról 
hozott problémák is. Kirekesztettnek, magányosnak érezheti magát akkor is, ha figyelmes, 
szerető, gondoskodó szülők, pedagógusok, diákok vagy szobatársak veszik körül. Nemcsak 
beilleszkedési, tanulási problémai is lehetnek, és előfordulhat, hogy a kettő összefügg 
egymással. Mindezek következtében megváltozhat magatartása, indulatossá vagy éppen 
visszahúzódóvá válhat, romolhat tanulmányi eredménye.  

A kollégiumi nevelők és csoportvezetők figyelik és észreveszik ezeket a változásokat, 
feladatuk, hogy segítsenek ezeknek a gyereknek, de az okokat, a segítségnyújtás formáját nem 
mindig könnyű megtalálni. A nevelők külön-külön is, szükség esetén a tantestület közösen 
összefogva igyekszik megoldást találni a problémákra, amennyiben szükséges, Nevelési 
Tanácsadó szakembereinek (fejlesztő pedagógus, pszichológus) segítségét is kérheti. Illetve 
egyházi intézmény lévén, a kollégiumban is tevékenykedő, lelki vezetést végző papok és 
szerzetesek támogató munkájára is számíthatnak a pedagógusok a gyerekek társas kapcsolati 
problémáinak megoldásában.  

A kollégium pedagógusai a közösségi beilleszkedést számos módon igyekeznek segíteni, 
ezt szolgálja többek között, hogy a kollégium tanulói a nevelés-oktatással összefüggő közös 
tevékenységük megszervezésére, - a házirendben meghatározottak szerint - diákköröket 
hozhatnak létre, amelyek létrejöttét és működését a nevelőtestület segíti.  

 

Tanulási nehézséggel küzdő gyerekek 

Tanulási problémák:  
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- segítség igénylése a házi feladatok megoldásában  

- korrepetálás különböző tantárgyakban  

- felzárkóztatás  

- tanulási (szakmai) nehézségek, kudarcok leküzdése 

A kollégium diákjainak kötelező egy meghatározott időszakot (16:00-tól 19:00-ig) 
tanulással tölteni. Ez a stúdium időszaka, amikor kisebb szüneteket beiktatva a diákok közösen 
tanulnak egy tanteremben, pedagógus felügyelete alatt, de egyéni munkát végezve. Azonban 
lehetnek diákok, akik számára maga a tanulás, másoknak az egyes tantárgyak tanulása okoz 
nehézséget. A tanulási nehézségekkel küzdő gyerekek gyakran elmaradnak társaiktól, de 
rendelkeznek a fejlődés lehetőségével, felzárkóztathatók. A tanulás gyengesége, 
eredménytelensége mellé gyakran magatartási problémák is társulnak.  

Előidéző okok lehetnek: hátrányos szociális környezet, elhúzódó betegség, gyakori 
iskolaváltás, a családi életben bekövetkező válság, előfordulhat ezek halmozódása 

Megelőzés, segítés: differenciált fejlesztés, a nevelők rendszeres együttműködése az 
iskolai tantestülettel és a szülőkkel, iskolai teljesítmények folyamatos nyomon követése, a 
tanulási motiváció erősítése. A nevelők igyekeznek minden segítséget megadni a különleges 
bánásmódot igénylő gyerekeknek, amely megvalósulhat egyéni, külön foglalkozás keretében, 
így segítve a nehézségekkel küzdő tanuló felzárkóztatását a többiekhez.  

Cél: a diákok megfigyelése, folyamatos fejlesztése, felzárkóztatása, tanulási eredmények 
javulása, melyhez segítséget jelent, hogy valamennyi tantárgyhoz van szakos pedagógus a 
kollégiumi nevelők között. 

A kollégiumban kialakult az a gyakorlat, hogy a csoportvezetők a tanév elején 
tájékozódnak az újonnan érkező kollégisták szociális hátteréről, tudásszintjéről (eddigi 
eredményei alapján), neveltségi szintjéről. A beköltözéskor összegyűjtik azokat az 
információkat, amelyek a szociális helyzetre, családi háttérre vonatkoznak. A régi kollégisták 
esetében rendelkezésre állnak az elmúlt tanév értékelései, az elért eredmények. Mindezek 
alapján személyre szólóan megtervezhetők a fejlesztési feladatok.   

 

Magatartási nehézségekkel küzdő gyerekek 

Mind a beilleszkedési, mind a tanulási nehézségek hátterében, ill. ezek mellett 
előfordulhatnak magatartási nehézségek, vagyis a gyermek viselkedése jelentősen eltér az adott 
életkorban megkívánható helyes magatartástól.  

A problémák okai lehetnek átmenetiek: a családban bekövetkezett változás, iskola- vagy 
tanárváltás, túl nagy követelmény, nem megfelelő szociális háttér.  

Tünetként előfordulhat agresszív, a környezet ellen forduló viselkedés, de a passzív, 
szorongó, gátolt gyermekek is különleges figyelmet igényelnek. Mivel az ilyen tanulók speciális 
pedagógiai tevékenységet igényelnek, fontos a minél előbbi kiszűrésük, ami a kollégiumban 
hamar meg is történik. A magatartási nehézség okainak feltárását követően a megfelelő, 
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egyénre szabott megoldások megtalálása a feladat. Ezt a kollégiumi csoportok létszámának 
nagysága teszi lehetővé.  

Fontos a diákok és a nevelők személyes kapcsolata, kapcsolattartás a szülőkkel, az 
oktatási intézménnyel, sikerélményhez juttatás kollégiumi szervezésű programokon 
(sporttevékenység, szakkörök).  

 

Kiemelten tehetséges gyerekek  

A pedagógusok fontos feladata, hogy felismerjék a tehetséges gyerekeket és segítsék 
képességeiknek maximális kibontakozását. Ahhoz, hogy egy gyermek meglévő képességei minél 
inkább kibontakozhassanak, megfelelően ösztönző, inger gazdag környezetre és valódi 
követelményekre és kihívásokra van szüksége. Ezt az iskolával együttműködve a kollégium is 
igyekszik biztosítani külön programjaival a kiemelten tehetséges gyerekek számára is.   

A tehetséges diákok fejlesztésének egyik feltétele a tehetség felismerése.  A tehetség 
nem feltétlenül jelenik meg kiemelkedő teljesítményben. Még az iskola a teljesítmény alapján 
ítéli meg a gyermekek képességeit, a kollégiumra ez nem feltétlenül vagy kizárólagosan igaz. A 
tehetség nem azonos a viszonylag könnyen azonosítható magas intelligenciával. Inkább 
valamiféle gondolkodási és viselkedési mód, amely alkalmas új utak, új megoldások és új 
lehetőségek megtalálására. 

A tehetség az értelmi képesség (az intelligencia), a kreativitás (az eredetiség) és a feladat 
iránti elkötelezettség (szorgalom, kitartás) egybeesése. (Renzulli)  

  Fogalmi meghatározás: tehetségesek azok a gyerekek, akiknél kimagasló adottságokat 
vagy képességeket állapíthatunk meg a következő területeken:  

 kreatív gondolkodás 

 specifikus tanulási kompetencia 

 művészi adottságok 

 kimagasló intellektuális képesség 

Amennyiben egy gyerek bármely területen kiemelkedő, számára az iskolai oktatáson túl 
további oktatási programok szükségesek, hogy képességeit kibontakoztathassa. A kollégiumban 
lakó diákok így kétszeresen szerencsés helyzetben vannak, hiszen az iskolai külön programok 
mellett a kollégiumi nevelőtestület által összeállított változatos programok, szakkörök, 
tanulmányi és sportversenyek között is találhatnak számukra megfelelőt. Ezek kiválasztásában a 
csoportvezető pedagógusok is segítségükre vannak. Miután a tehetséget felismerjük egy 
diákban, a következő pedagógusi feladat a fejlesztés, a tehetséggondozás. A tehetségfogalom 
sokoldalú megközelíthetősége miatt nehéz egyértelműen felismerni, hogy melyik tanuló 
rendelkezik tehetséggel adott területen, és ki az, aki ezt képes fejleszteni, kibontakoztatni, 
kamatoztatni. Ezek megvalósítása rendkívül összetett feladat, hiszen a tehetséggondozás 
nemcsak az ismeretanyag bővítése egy adott témakörben, hanem személyiségfejlesztés is.  
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Célok:  

 A kiemelkedő átlag feletti intellektuális képességek további fejlesztése 

 Az átlagot meghaladó speciális képességek figyelembevétele és fejlesztése további 
szervezeti kereteken.  

 Szükséges a kreativitásnak – mely a magas szintű alkotás alapeleme – teret engedni, és 
lehetőséget adni további fejlesztésre.  

 Ösztönözni kell a gyermeket, serkenteni a motivációját, lehetőleg a környezet, család 
bevonásával együtt. 

Hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű gyerekek 

 

1.) Hátrányos helyzetű az a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermek és 
nagykorúvá vált gyermek (fiatal felnőtt), aki esetében az alábbi körülmények közül egy 
fennáll: 

a) a szülő vagy a családba-fogadó gyám alacsony iskolai végzettsége, ha a gyermeket együtt 
nevelő mindkét szülőről, a gyermeket egyedül nevelő szülőről vagy a családba-fogadó 
gyámról – önkéntes nyilatkozata alapján – megállapítható, hogy a rendszeres 
gyermekvédelmi kedvezmény igénylésekor legfeljebb alapfokú iskolai végzettséggel 
rendelkezik, 

b) a szülő vagy a családba-fogadó gyám alacsony foglalkoztatottsága, ha a gyermeket nevelő 
szülők bármelyikéről vagy a családba-fogadó gyámról megállapítható, hogy a rendszeres 
gyermekvédelmi kedvezmény igénylésekor az Szociális törvény. 33. §-a szerinti aktív 
korúak ellátására jogosult vagy a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény igénylésének 
időpontját megelőző 16 hónapon belül legalább 12 hónapig álláskeresőként nyilvántartott 
személy, 

c) a gyermek elégtelen lakókörnyezete, illetve lakáskörülményei, ha megállapítható, hogy a 
gyermek a településre vonatkozó integrált városfejlesztési stratégiában szegregátumnak 
nyilvánított lakókörnyezetben vagy félkomfortos, komfort nélküli vagy szükséglakásban, 
illetve olyan lakáskörülmények között él, ahol korlátozottan biztosítottak az egészséges 
fejlődéséhez szükséges feltételek. 

 

2.) Halmozottan hátrányos helyzetű 

a) az a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermek és nagykorúvá vált 
gyermek, aki esetében az fenti  a)–c) pontokban meghatározott körülmények közül 
legalább kettő fennáll, 

b) a nevelésbe vett gyermek, 

c) az utógondozói ellátásban részesülő és tanulói vagy hallgatói jogviszonyban álló fiatal 
felnőtt. 
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A gyámhatóság a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság elbírálásával 
egyidejűleg kérelemre – külön döntésben, a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való 
jogosultsággal egyező időtartamra – megállapítja a gyermek, nagykorúvá vált gyermek 
hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzetének fennállását. 

 

2013. évi XXVII. törvény a szociális és gyermekvédelmi tárgyú törvények Magyary Egyszerűsítési 
Programmal összefüggő módosításáról, valamint egyéb törvények módosításáról* 1. A szociális 
igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény módosítása 45. § A Gyvt. ( a 
gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény)  VIII. Fejezete a 
következő 67/A. §-sal és azt megelőzően a következő alcímmel egészül ki: „A hátrányos és a 
halmozottan hátrányos helyzet megállapítása 

 

A kollégium sajátos szerepéből és funkciójából, a feladatok sokasodásából és 
bonyolultságából adódóan a csoportvezetők és a gyermekvédelmi felelősök módszertani 
felkészültségének, jogszabály-ismeretének fejlesztése egyre inkább lényeges kérdéssé válik. 
Minden intézmény számára fontos, a kollégiumban különösen, hogy az ott dolgozó 
munkatársak rendelkezzenek alapvető ismeretekkel például a pedagógiai kultúra, a tanár-diák 
viszony, a valamilyen okból kifolyólag kiemelt figyelmet igénylő, hátrányos helyzetű, gyerekek 
nevelésének problémái, a kommunikációs kultúra, a konfliktuskezelés kérdésköréből.  

Célunk az ifjúságvédelmi tevékenység összehangolása, hatékonyabb információáramlása és 
együttműködés révén.  

 

Ennek során együttműködünk a jelzőrendszer tagjaival. 

Tanév elején felkeresem az összes iskolát, ahova járnak a diákjaink, és az ottani 
gyermek- és ifjúságvédelmi felelőssel névsort egyeztetek, megbeszélve a fontos tudnivalókat, 
kit tartanak veszélyeztetettnek. 

A gyermekvédelmi problémák feltárásának az a célja, hogy a gyermek problémáit az 
iskola, a kollégium, illetve a szolgálat segítségével minél hatékonyabban tudja kezelni, 
megelőzve azzal azok súlyosabbá válását.  

Ha az intézmény nevelőtestülete a tanulókat veszélyeztető okokat pedagógiai eszközökkel nem 
tudja megszüntetni, akkor segítséget kér a gyermek állandó lakhelye szerinti illetékes 
Gyermekjóléti Szolgálattól, Családsegítő Intézettől, Nevelési Tanácsadótól, drogambulanciától, 
ennek hiányában a lakhelyen működő jegyzőhöz fordul. 

 

Ennek hivatalos útja 

A csoportvezetők tájékoztatják a kollégistákat, hogy milyen problémával hol, milyen 
időpontban, milyen gyermekvédelmi intézményeket kereshetnek meg. A gyermek és 
ifjúságvédelmi felelőst értesítik - az iskolai pedagógusok, szülők, nagyszülők vagy a tanulók 
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jelzése alapján – a megismert veszélyeztetett tanulókról, aki a veszélyeztető okok feltárása 
érdekében felkeresi a népjóléti szolgálatot, illetőleg a területileg illetékes jegyzőt. 

A gyermek és ifjúságvédelmi felelős a gyermekjóléti szolgálat kérésére részt vesz az 
esetmegbeszéléseken. A tanuló anyagi veszélyeztetése esetén rendszeres, vagy rendkívüli 
gyermekvédelmi támogatás megállapítását kezdeményezi az illetékes települési 
önkormányzatoknál. 

 Évente tanévkezdéskor személyesen kapcsolatba lépek a Gyermekjóléti-illetve 
Családsegítő központokkal, ahol a legfrissebb megyei elérhetőségeket megkapom. A Gyermek 
Ideggondozóval, a Nevelési Tanácsadóval, az iskolaorvossal és védőnővel rendszeresen 
együttműködöm. 

 

További partnerintézmények:  

 Gyermekvédelmi Központ,  

 Rendőrség,  

 Vöröskereszt,  

 Tanulási Képességet Vizsgáló Bizottság,  

 Gyámhivatalok,  

 Gyermekjogi képviselő,  

 Betegjogi képviselő. 

 

Az Intézmény könyvtárában található a gyermeki jogok alapnyilatkozata.  

A kollégiumban – a diákok és a szülők által jól látható helyen – közzé tesszük a 
gyermekvédelmi feladatot ellátó fontosabb intézmények /gyermekjóléti szolgálatok, nevelési 
tanácsadók, stb. / címét, telefonszámát.  

 

 2015/2016  

Szeptember 1-től   Voloncs Gábor pszichológus hetente egy alkalommal (Csütörtök 17 órától 
19:30-ig) a Csendes szobában fogadja a kollégista lányokat egyéni beszélgetésre. 

Augusztus  

Felvettük a kapcsolatot a Pécsi Jótékony Nőegylettel, akik egy rászoruló diákunk részére 
biztosítják egész éves étkezését. 

Öt szociálisan rászoruló kollégista lány kiválasztása – szeptemberben a vállalkozó biztosítja 
nekik az étkezésüket. 

 

Szeptember 

A veszélyeztettek, hh-s, sns-s gyermekek és a gyermekvédelmi támogatott diákok felmérése. 
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Öt szociálisan rászoruló kollégista lány kiválasztása – októberben a vállalkozó biztosítja 
étkezésüket. 

A Pécsi Jótékony Nőegylet, a nevelőtestület által kiválasztott egy rászoruló diák étkezését egész 
tanévben biztosítja. 

 

Október 

Öt szociálisan rászoruló kollégista lány kiválasztása – novemberben a vállalkozó biztosítja 
étkezésüket. 

A tanulási kudarcnak kitett tanulók felzárkóztatásának segítése, korrepetálás megszervezése. 

 

November 

Öt szociálisan rászoruló kollégista lány kiválasztása – decemberben a vállalkozó biztosítja 
étkezésüket. 

A tanulmányi kudarcokkal küzdő tanulók megkeresése 

Ruhaosztás a rászoruló kollégisták részére 

A Rendőrség, Bűnmegelőző Osztályának munkatársa interaktív előadást tart: Az internet 
veszélyei címmel. 

 

December 

Öt szociálisan rászoruló kollégista lány kiválasztása – januárban a vállalkozó biztosítja 
étkezésüket. 

Karácsonyi segítőakció, ha van rá mód 

A bukásra álló diákok felmérése – felzárkóztatás biztosítása 

 

Január 

Öt szociálisan rászoruló kollégista lány kiválasztása –februárban a vállalkozó biztosítja 
étkezésüket. 

Kapcsolatfelvétel a Pécsi Jótékony Nőegylettel a II. félévi támogatással kapcsolatban. 

Félévi tanulmányi eredmények – felzárkóztatás 

Csoportvezetőkkel való esetmegbeszélés, havi aktualitások a csoportban 
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Február 

Öt szociálisan rászoruló kollégista lány kiválasztása –márciusban a vállalkozó biztosítja 
étkezésüket. 

A tanulmányi kudarcokkal küzdő tanulók megkeresése 

 

Március 

Öt szociálisan rászoruló kollégista lány kiválasztása – áprilisban a vállalkozó biztosítja 
étkezésüket. 

Ruhaosztás a rászoruló gyerekek részére 

 

Április 

Öt szociálisan rászoruló kollégista lány kiválasztása – májusban a vállalkozó biztosítja 
étkezésüket. 

A bukásra álló diákok felmérése – felzárkóztatás biztosítása 

A Rendőrség, Bűnmegelőző Osztályának munkatársa interaktív előadást tart: Az internet 
veszélyei címmel. 

 

Május 

Lehetséges bukások, kimaradások felmérése, visszatérés segítése. 

A bukásra álló diákok felmérése – felzárkóztatás biztosítása 

A Pécsi Jótékony Nőegylet közgyűlése – a támogatásban részt vevő diákok köszönőlevelének 
átadása. 

 

Június 

Az év végi beszámoló elkészítése. 

 A tanévzáró értekezleten a nevelőtestület tájékoztatása a tanévben végzett munkáról – írásbeli 
és szóbeli beszámoló. 

 

Rendkívüli esetben lehetőségünk van támogatni a kollégiumi szociális alapból az arra rászoruló 
diákokat. 

Gömöri Miklósné 

Gyermek- és ifjúságvédelmi felelős 
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CISZTERCI NEVELÉSI KÖZPONT 

 

 

Ciszterci Szent Margit Óvoda, 

Általános Iskola, 

Alapfokú Művészeti Iskola 

és Kollégium 

 

DIÁKÖNKORMÁNYZAT MUNKATERVE 

2015-2016 

 
 

 

PÉCS 
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2015-16 DÖK munkaterv 

Általános iskola 

 

Szeptember 

1-jén Diákképviselők megválasztása 

          Diákelnök megválasztása 

          Az éves program átbeszélése 

          Hivatalos iratok megismertetése 

2-án Iskolagyűlés 

20-án Diákönkormányzat napja 

 

Október 

7-án papírgyűjtés 

 

 smile csoport elindítása 

 

 

 plakátkészítés 

 a táblázat kezelő program 
megismerése 

 diáksegítők kijelölése 

 diákok bevonása az ügyeleti 
rendszerbe 

 rendezvények lebonyolításánál 
diáksegítők bevonása 

November 

11. Márton választás 

 

 a legsegítőkészebb diák 
megválasztása 

December 

Karácsonyi kézműves délután  

  

 segítségnyújtás a kicsiknek 

Február 

4. Farsang lebonyolítása 

 

 feladatvállalás, felelősségvállalás  

Március 

a farsang kiértékelése 

a smile csoport működésének  
tapasztalatainak értékelése 

Húsvéti kézműves 

 a farsang átbeszélése, a jövő évi  
farsangi program átgondolása 

 kicsiknek segítségnyújtás 

 hímes tojás készítő verseny 

Április  
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Apák napja plakátkészítés 

Május 

4. papírgyűjtés 

tavaszi papírgyűjtés megszervezése, 
lebonyolítása 

Június 

9. 8. évfolyam disco  

15. KI MIT TUD 

A vizsga után búcsúestet tartunk a 8. 
évfolyamos tanulóknak 

A felső évfolyamos tanulók jelentkezhetnek , 
hogy más oldalukról is megismerhessük őket 

Vida Tamásné segítő tanár 

Kollégium 

 

A kollégiumi diákönkormányzat ebben a tanévben is a megszokott, hagyományokra épülő 
rendszer alapján folytatja munkáját, a működését körülhatároló szabályzatok (Házirend, SZMSZ, 
DÖK munkaterv, kollégiumi munkaterv) figyelembe vételével és az aktualitásokhoz igazodva. 

A Diákönkormányzat tagjait a csoportok saját tanulóik közül választják, többségük az előző 
évben is tag volt és csoportjuk ismét bizalmat szavazott nekik. Minden csoport 2-3 főt delegál a 
Diákönkormányzatba. 

A Diákönkormányzat kéthetente hétfőn 19.00-kor tart ülést a 216-os tanulóban. Segítő 
tanárként Szabó Rita kollégiumi nevelő vesz részt az üléseken, aki a tantestülettel való 
kapcsolattartásban segít. 

A Diákönkormányzat célja továbbra is a diákjogok érvényesítése, esetleges sérelmek orvoslása, 
felmerülő problémák gyors és hatékony kezelése. A Diákönkormányzat aktívan részt vállal a 
kollégiumi programok szervezésében, illetve azok megvalósításában. 

Örömömre szolgál, hogy a diákok innovatív gondolataikkal a kollégiumi programok alakításában 
aktívan részt vesznek és az általános illetve, esetlenként adódó speciális feladatok ellátását 
örömmel vállalják. 

 

Kiemelkedő fontosságú feladatok: 

 A kollégiumi alapdokumentumok véleményezése 

 Kollégiumi Diákönkormányzat SZMSZ kidolgozása 

 Diáktársakat közvetlenül érintő ügyek lefolytatásában való részvétel (fegyelmi tárgyalás) 

 Kollégiumi események szervezése, a programok lebonyolításában történő 
segítségnyújtás 

 Korosztályi és kollégiumi problémák megoldásának elősegítése, megoldások keresése a 
diákság bevonásával (dohányzás, agresszió, tolerancia) 

 Közgyűlésen való részvétel 
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 Az elmúlt években megteremtett hagyományok ápolása, életben tartása (pl. korcsolya 
délután, flashmob) 

 Környezettudatos szemlélet népszerűsítése, és a más intézményegységekben működő 
programokhoz való kapcsolódás (papírgyűjtés, kupakgyűjtés) 

 Aktív életmód népszerűsítése, sportversenyekre csapatszervezés 

Programok 

Szeptember 

7. Évkezdő diákgyűlés 

15. Szirén kupa (májusi verseny befejezése) 

21. Jutalmazó közgyűlés 

28. Szecskaavató 

Október 

7. Papírgyűjtés 

12.-16. Őszi Kollégiumi napok 

12. Czipó Ernő - tűzzománc kiállítás – vendégek kísérete 

15. Esti házverseny 

November 

11. "Istenes versek" Szavalóverseny – regisztráció, vendégek kísérete 

 Ping-pong bajnokság 

December 

 Karácsonyi előkészületek 

Január 

12. Korcsolyadélután 

 Magyar kultúra hete – kiállítás megnyitó – vendégek kísérete 

Február 

8. Jutalmazó közgyűlés 

Március 

30. Városismereti verseny 

Április 

 Tollaslabda bajnokság 

Május 
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4. Papírgyűjtés 

11. Flashmob 

Szirén Kupa 

Június 

6. Pedagógus nap 

Folyamatos: 

Kupakgyűjtés 

Teaház 

Szabó Rita segítő tanár 

 

 

 

 

 

Elfogadó nyilatkozat 

 
A Ciszterci Szent Margit Óvoda, Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola és Kollégium 

2015/2016-os tanévre/nevelési évre szóló munkatervét jóváhagyom: 

 

 

…………………………………….                               …………………………………… 

            Késmárki Tiborné     Dékány Á. Sixtus O.Cist. 

  igazgató      főapát 

      

 

 

Pécs, 2015. szeptember 15. 
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Elfogadó nyilatkozat 

 

A Ciszterci Szent Margit Óvoda, Általános iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Kollégium 

2015/2016-os nevelési/tanévre szóló munkatervét elfogadom: 

 

 

…………………………………….                                …………………………………… 

 Az óvoda nevelőtestülete képviseletében    Óvodai SzM képviseletében 

 

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,   ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 

Az általános iskola nevelőtestülete képviseletében            Az általános iskolai SzM képviseletében 

 

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,    

A zeneiskola nevelőtestülete képviseletében               

 

 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,   ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 

A kollégium nevelőtestülete képviseletében             A kollégiumi SzM képviseletében 

 

 

 

……………………………………………   

Az általános iskolai DÖK képviseletében     

 

   

……………………………………………   

A kollégiumi DÖK képviseletében     

 

Pécs, 2015. szept. 15.      

       PH. 

 


