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Kollégiumunk alapfeladata 

 

Intézményünk arculatának meghatározó eleme az alapvető keresztény értékek, pozitív életalakító 

ereje. 

Pax et Gaudium      Béke és Öröm 

Kiemelt érték a tudás, a viselkedésbeli jellemzők, amelyek a magas szintű szaktudáshoz, a javakkal 

való okos gazdálkodáshoz, a munkába való megbízhatósághoz a munka útján történő 

értékteremtéshez, a minőségi munkavégzéshez, a gazdasági világban való eredményes 

szerepvállaláshoz kapcsolódnak. 

 

A leghatékonyabb nevelési eszköz a kollégiumi élet mely önfegyelemre, közösségi gondolkodásra, 

lelki és szellemi igényességre kívánja tanulóinkat formálni. 

 

Feladatunk a műveltség átadása, az egyetemes kultúra közvetítése, szellemi – érzelmi fogékonyság 

és az erkölcsi érzék elmélyítése. 

 

A művelődés – nevelés, a nemes emberi elméhez hozzá akarja adni a keresztény élet többletét is. 

 

A megfelelő feltételeket meg kell teremteni azon tanulók számára, akiknek a lakóhelyén nincs 

lehetőség a tanuláshoz, a szabad iskolaválasztáshoz való joguk érvényesítésére, valamint akiknek a 

szülő nem tudja biztosítani a tanuláshoz szükséges körülményeket. 

  

 

A kollégiumi nevelés célja 

 

A kollégium sajátos eszközeinek és módszereinek felhasználásával a tanulók szocializációjának, 

kiegyensúlyozott és egészséges fejlődésének, tanulásának, a sikeres életpályára való felkészítésének 

segítése, személyiségének fejlesztése, kibontakoztatása. 

 Demokratikus, humanista, nemzeti és európai nevelési elvek 

 Figyelni kell a kilencedikesek, és az új diákok beilleszkedésére 

 A hátrányos helyzetű tanulókkal való fokozottabb törődés 

 Egyenlő bánásmódra való fokozott odafigyelés, a bizalom, a szeretet, a segítőkészség 

 Szakmai és intellektuális igényesség, kulturált stílus a pedagógiai tevékenységben 

 Alapvető erkölcsi normák érvényesítése, alapvető emberi és szabadságjogok érvényesítése 

 Egyéni és életkori sajátosságok, szükségletek figyelembevétele 

 Tanulmányi eredmények javítása 

 Felzárkóztatás, tehetséggondozás 

 KODÖK aktív, önálló működése, öntevékenység 

 Balesetvédelem 

 Szolid, esztétikus környezetkialakítása és megtartása 

 Rongálásokra való fokozott odafigyelés 

 Figyelni a befizetések elmaradását, szükség szerint segítségnyújtás 

 Szülőkkel, kollégiumhoz kapcsolódó iskolákkal, társadalmi környezettel való konstruktív 

együttműködés 

 Hagyományos rendezvényeink színvonalát megtartani, lehetőségekhez mérten fokozni 

 

Céljaink elérése érdekében gyermekközpontú, személyiségközpontú környezetet alakítunk ki. 
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Nevelési feladataink 

 

1. A tanulás tanítása 

2. Erkölcsi nevelés 

3.  A testi-lelki egészség 

4. Az önismeret és a társas kultúra fejlesztése 

5. Egyéni fejlesztési terv készítése a 9.10. évfolyamosokról 

6. Nemzeti öntudat, hazafias nevelés 

7. Állampolgárságra, demokráciára nevelés 

8. A családi életre nevelés 

9. Felelősségvállalás másokért, önkéntesség 

10. Fenntarthatóság, környezettudatosság 

11. Pályaorientáció 

12. Gazdasági és pénzügyi nevelés 

13. Médiatudatosságra nevelés 

 

1.1 A tanulási kultúra fejlesztése terén: tanulóink ismeretszerzése, legyen eredményes és hatékony. 

Kollégistáinkkal megismertetjük a helyes tanulási módszereket. Az ismeretek elsajátítása igényként 

fogalmazódjon meg a diákokban. Szakmai segítséget a Nevelési Tanácsadó munkatársa nyújt, a 

kilencedikesek számára tanulás módszertani tréningfoglalkozások. 

 

2.1 Erkölcsi nevelés: A kollégiumi élet a leghatékonyabb nevelési színtere a szocializációs 

készségek elsajátításának, hátrányok kompenzálásának, mint az empátia, tolerancia, kooperáció, 

konfliktuskezelés, a kommunikációs és vitakultúra, szervezőkészség, szellemi-érzelmi 

fogékonyság, és az erkölcsi érzék elmélyítése. Segítjük a közösségi együttélés szabályainak 

elsajátítását. E nevelési feladatok megvalósítása csakis a Kollégiumi Diákönkormányzattal közösen 

képzelhető el. Az autonóm felelős, a közösség érdekeit is figyelembe vevő magatartás és a 

körültekintő döntéshozás képességének kialakulását. 

 

3.1 A testi-lelki egészségre nevelés: Mielőbb kialakítjuk a kollégiumban a megfelelő életritmust/ 

étkezés, öltözködés, tisztálkodás, testápolás, rendszeretet stb./ Arra törekszünk, hogy a 

gyermekeink továbbra is otthonosan érezzék magukat egy szolid esztétikus környezetben. A 

kialakult egészségkárosító szokások megváltoztatása, valamint megelőzése nagyon fontos 

feladatunk, a megfelelő szakemberek segítségével. Színessé-változatossá tesszük a sportéletet. 

Igyekszünk megóvni a kollégium berendezési, használati tárgyait, eszközeit. Környezettudatos 

magatartásra neveljük diákjainkat. Segíteni kell az önálló életvitel kialakítását, a majdani családi 

háztartás és gazdálkodás tervezését, a tudatos fogyasztóvá válást, az eligazodást a mindennapi 

életben. 

 

4.1 Az önismeret fejlesztése, a keresztény élet többletével: Az önismeret elméleti, tapasztalati 

alapjait bővíteni kell. Korszerűsíteni és bővíteni kell a kollégiumi kiskönyvtárat. Igyekszünk 

kiteljesíteni a nemzetünk, nemzeti kultúrájának értékeit, nemzeti történelmi és vallási 

hagyományainkat, valamint az európai kultúrkört, ezzel is erősítve diákjaink hazaszeretetét.  

 

5.1 Fontos feladatunk a nevelési céljaink elérése érdekében, hogy a kollégiumba érkező 9. 

évfolyamosokról, a 10. évfolyamosainkról, és a tanév során érkezőkről egyéni fejlesztési tervet 

készítsünk. Ennek alapfeltétele az egyéni személyiségjegyek feltárása, a szociális háttér, a tanulási 

szokások ismerete. 
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6.1 A kollégium segítse elő a nemzeti, népi kultúránk értékeinek, hagyományaink megismerését. A 

diákok tanulmányozzák a jeles magyar történelmi személyiségek, tudódok, feltalálók, művészek, 

írók költők, sportolók munkásságát. A nevelés révén alakuljon ki bennük a közösséghez tartozás, a 

hazaszeretet érzése, és az a felismerés hogy szükség esetén Magyarország védelme minden 

állampolgár kötelessége.  

 

7.1 A kollégiumi nevelés elősegíti a demokratikus jogállam, a jog uralmára épülő közélet 

működésének megértését, az állampolgári részvétel jelentőségét. A közügyekben való aktív 

részvétel megkívánja a kreatív, önálló kritikai gondolkodás, az elemzőképesség, a vitakultúra 

fejlesztését. A felelősség, az önálló cselekvés, a megbízhatóság, a kölcsönös elfogadás 

folyamatában kiemelt szerepet kap a kollégiumi diák-önkormányzati rendszer. 

 

8.1 A családi kiemelkedő jelentőségű a gyerek, fiatalok erkölcsi érzékének, a 

szeretetkapcsolatainak, önismeretének, testi és lelki egészségének alakításában. Ismeretek közvetít 

a tanulók családi életében felmerülő konfliktusok kezeléséről. A kollégiumnak foglalkoznia kell a 

Nat.-ban meghatározott szexuális nevelés kérdéseivel is. 

 

9.1 A kollégiumi nevelés feladata a szociális érzékenység, segítő magatartás kialakítása a 

tanulókban úgy, hogy önálló tapasztalat útján ismerjék meg a hátránnyal élők sajátos igényeit, 

élethelyzetét. Ez a segítő magatartás fejleszti a diákokban az együttérzést, együttműködést, 

problémamegoldást és az önkéntes felelősség vállalást. 

 

10.1 A tanulóknak meg kell tanulniuk az erőforrásokat tudatosan, takarékosan és felelősségteljesen, 

megújulási képességükre tekintettel használni. A környezettel kapcsolatos állampolgári 

kötelességek és jogok gyakorlására fel kell készíteni a tanulókat. Kapcsolódjanak be a szűkebb és 

tágabb környezetük értékeinek, sokszínűségének megőrzésébe. 

 

11.1 A tanulók életkorához igazodva és a lehetőségekhez képest át fogó képet kell nyújtani a 

munkavilágáról. Ennek érdekében olyan tevékenységet kell biztosítani, amelyek révén 

kipróbálhatják képességeiket, elmélyülhetnek az érdeklődésüknek megfelelő területeken. A 

kollégium pedagógiai munkájával lehetővé teszi egyes szakmák hivatások megismerését, segíti a 

pályaválasztást. 

 

12.1 a kollégiumnak segíteni kell, hogy a tanulók felismerjék saját felelősségüket az értékteremtő 

munka, a javakkal való ésszerű gazdálkodás, a pénz világa és a fogyasztás területén. Fontos hogy 

tudják mérlegelni a döntéseik közvetlen és közvetett következményeit, kockázatát. 

 

13.1 A tanulók értsék az új és a hagyományos médiumok nyelvét. A médiatudatosságra nevelés 

során az értelmező, kritikai beállítódás kialakításának nagy jelentősége van. A diákokkal ismertetni 

kell a média működésének és hatásmechanizmusának főbb törvényszerűségeit. A média és a 

társadalom közötti kölcsönös kapcsolatokat, a valóságos és virtuális, nyilvános és bizalmas 

érintkezés megkülönböztetésének módját. 
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A nevelői munkaközösség feladatai 

 

 A kollégiumban folyó nevelő-oktató munka szakmai színvonalának javítása 

 Segít szervezni a pedagógusok önképzését. 

 A pedagógiai műhelymunka fejlesztése érdekében, nevelési szakmai kísérleteket szervez és végez. 

 A foglalkozások színvonalának javítása érdekében módszertani ajánlásokat tesz, havonta 

megbeszéléseket szervez, melyen a kollégák megvitatják az aktuális kérdéseket. 

 A kollégiumban egységes tanulói értékelési rendszert dolgoz ki és működtet. 

 

A munkaközösségi határozatok végrehajtása minden munkaközösségi tagra nézve kötelező. A 

munkaközösség csak olyan határozatokat hozhat, amely a hatáskörébe tartozik, és nem ellenkezik a 

hatályos rendelkezésekkel. A kollégiumi nevelőtanároknak ismerniük kell az iskola, iskolák 

alapdokumentumait, követniük kell a kollégiumi neveléssel kapcsolatos új szakirodalmat, 

ismernünk kell a fenntartónk és a társadalom kollégiumunkkal kapcsolatos elvárásait, melyhez 

alkalmazkodnunk kell.  

 

A kollégiumi nevelés funkciói 

 

Kollégiumunk középiskolai kollégium, melyben helyet kapnak a Szent Benedek Gimnázium 

Szakképző Iskola és Kollégium Balatonfüredi Széchényi Ferenc Tagintézménye, vagyis a saját 

tanulóink, a balatonfüredi Lóczy Lajos Gimnázium és Két Tanítási Nyelvű Idegenforgalmi 

Szakközépiskola tanulói. A versenysportolóink életritmusa, napirendje a többiekétől eltérő. 

Ebből adódóan nevelési feladataink is sokrétűek. A többtípusú középiskola tanulói részére biztos 

szakmai és közösségi hátteret kell nyújtani az eredményes munka elvégzéséhez. 

 

Rendelkezésre álló személyi és tárgyi feltételeink: 

 A nevelőtestület többszakos összetétele 

 Széleskörű szabadidős kínálat 

 Az iskola helyiségeinek használati lehetősége 

 Tornacsarnok, konditerem, műfüves pálya,  

 Kollégium mindkét épületében számítógépterem 

 Teakonyha 

 Kollégiumi kiskönyvtár, olvasószoba 

 Oktatástechnikai eszközökkel felszerelt társalgó 

 A kollégium földrajzilag és gazdaságilag az iskolával egybeszervezett, ami a hatékony 

nevelői munkát segíti 

 

A nevelésben ellátandó funkciók: 

 Szociális funkció / tompító kiegyensúlyozó szerep / 

 Szocializációs funkció / társadalmi, gazdasági, kulturális, szociális különbségek 

tompítása/ 

 Életmód-mintaadó, motivációs feladat / pozitív életvezetési technikák / 

 Felzárkóztató funkció / esélykülönbségek mérséklése / 

 Tehetséggondozó funkció / tanulói tehetségek felismerése, gondozása / 

 Pályaorientációs funkció / pályaorientáció erősítése, pályaválasztási elképzelések 

segítése / 
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A kollégiumi tevékenység szerkezete: a kollégium által kötelezően 

biztosítandó foglalkozások: 

 

Felkészítő, felzárkóztató, fejlesztő foglalkozások – pozitív tanulási attitűd kialakítása és 

megerősítése 

 Rendszeres iskolai felkészülést biztosító egyéni és csoportos foglalkozás. 

 Előzetes és folyamatos felmérésen alapuló, differenciált felzárkóztatás, 

képességfejlesztés korrepetálás. 

 Ismeretek bővítése és a pályaválasztás segítése érdekében szervezett foglalkozások. 

 Egyéni és közösségi fejlesztést szolgáló csoportos foglalkozások  

a.) tematikus csoportfoglalkozások a KNOAP témakörei szerint 

b.) általános – kollégiumi, iskolai élethez kapcsolódó csoportfoglalkozások 

 

Szabadidő eltöltését szolgáló és egyéni törődést biztosító foglalkozások – választható a szabadidő 

hasznos eltöltését szolgáló csoportos, és egyéni törődést biztosító foglalkozások. 

 

 Szabadidő eltöltését szolgáló foglalkozások –egészséges és kulturált életmódra 

nevelés, önellátás képességének fejlesztése, sport, természeti környezet megóvása, 

ápolása. 

 

 A tanulók irodalmi, képzőművészeti, zenei és vizuális képességeinek, kreativitásának 

fejlesztése, multikulturális érdeklődésük, toleranciájuk fejlesztése. 

 

 Az anyanyelvi, nemzeti kultúrához, hagyományokhoz való kötődés erősítése. 

 

 Pályaorientáció szempontjából is fontos természettudományos, műszaki, vállalkozói és 

gazdasági ismereteket feldolgozó foglalkozások. 

 

 Munkára nevelés a lehetőségekhez mérten öntevékeny diákkörök segítségével. 
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A tematikus csoportfoglalkozás témakörei: 

 

1. A tanulás tanítása 

2. Az erkölcsi nevelés 

3. Nemzeti öntudat, hazafias nevelés 

4. Állampolgárságra, demokráciára nevelés 

5.   Az önismeret és társas kultúra fejlesztése 

6.   Családi életre nevelés 

7. Testi és lelki egészségre nevelés 

8. Felelősségvállalás másokért, önkéntesség 

9. Fenntarthatóság, környezettudatosság 

10. Pályaorientáció 

11. Gazdasági és pénzügyi nevelés 

12. Médiatudatosságra nevelés 

 

Szorgalmi időszakban, a kollégiumban 37 nevelési héttel / 36/ kell számolni, minden héten 

minimum egy kötelező csoportvezetői foglalkozással kell számolni, 22 csoportfoglalkozáson az itt 

megjelölt témákkal kell foglalkozni.  

A kollégiumi tanuló heti tizenhárom órában köteles részt venni rendszeres tanulást segítő valamint 

felkészítő, felzárkóztató foglalkozáson. 

Heti egy órában közösségi fejlesztést megvalósító csoportfoglalkozáson. 

A kollégium által biztosított szabadidő eltöltését szolgáló lehetőségek közül választott, további heti 

egy foglalkozáson köteles még részt venni. 

 

A kollégiumi csoportfoglalkozások kerettervét, éves óraszámát a tematikus csoportfoglalkozások 

szervezését tartalmának meghatározását a Köznevelési Törvény 59/2013./VII.9./ EMMI rendelet  

3. számú melléklete tartalmazza. 

 

A kollégium jelenét, nevelő-oktató munkánk feladatait, az intézmény jövőjét elsődlegesen 

meghatározó mutató a tanulói létszám. Kollégiumunkba felvehető maximális létszám 210fő. A 

tanévi munka megtervezéséhez, mind az operatív és stratégiai feladatok összeállításához 

elengedhetetlen a tanulói összetételben rejlő információk folyamatos és többoldalú elemzése. A 

kollégiumi foglalkozásokat a pedagógiai programnak megfelelő éves tanulócsoport foglalkozási 

terv alapján kell megszervezni, mely kollégiumi csoportonként tartalmazza a kötelező 

foglalkozásokat, az előre tervezhető szabadon választott foglalkozásokat. 

 

Kollégiumi csoportfoglalkozások a fentiek ismeretében 

 

A kollégium tanulóit tanulócsoportokba szervezzük /2014/2015 nyolc tanulócsoport/. A csoportok 

kialakításánál alapelvünk, hogy lehetőség szerint az azonos iskolába, évfolyamba járók, a sportolók 

egy csoportba kerüljenek. Minden csoport élén egy nevelőtanár áll, aki köteles a foglalkozási 

órabeosztásának megfelelően végezni oktató-nevelő munkáját. 

A heti csoportfoglalkozás keretében elsősorban a csoport életével kapcsolatos feladatok, 

tevékenységek megbeszélése, értékelése történik valamint a KNOAP szerinti tematikus egységekre 

osztott témakörök feldolgozása. 

A csoportvezető nevelőtanárok tematikus foglalkozási terv alapján saját csoportjuknak vagy 

foglalkozási csoportnak szervezik a tematikus témakörök feldolgozását. 

 

A rendszeres tanulást segítő foglalkozások alapvető feladata, hogy pedagógiailag ellenőrzötten 

lehetőséget teremtsen a mindennapos iskolai felkészüléshez, biztosítsa a tanulók képesség szerinti 
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tanulmányi előmenetelét, szükség szerint a felzárkózást. A rendszeres tanulást segítő foglalkozás 

minden kollégista számára kötelező.  A kötelezettség alóli mentesség konkrét szabályait a házirend 

tartalmazza. 

 

 Felkészítő, fejlesztő foglalkozás a differenciált felzárkóztatás, képességfejlesztés korrepetálás. A 

kollégiumi nevelőtanárok a következő tantárgyakból segítik a kollégistákat: matematika, fizika, 

kémia, történelem, magyar irodalom, német, angol, francia földrajz, biológia, testnevelés, hittan, 

társadalomismeret, környezettan, műszaki ismeretek, agrárorientációs ismeretek. 

 

A kollégiumi rendszeres tanulást segítő és a felzárkóztató, korrepetáló foglalkozások száma nem 

lehet kevesebb kollégiumi csoportonként heti 13 óránál. 

 

A választható foglalkozások a szabadidő hasznos és értelmes eltöltését szolgálják.  El kell érnünk, 

hogy a kollégisták, élvezzék az aktív pihenést, a nekik nyújtott szabadidős tevékenységet, hogy ne 

unatkozzanak.  A kollégium arculatának megteremtésében a tanulói tehetséggondozás intenzív 

formáinak kialakításában széleskörű a szabadidős kínálatunk. 

 

Sportfoglalkozás a rendszeres mozgás, az egészség, mint érték igényének kialakítása érdekében: 

futball, kézilabda, asztalitenisz, futás a szabadban, konditeremi edzés, tollaslabda. 

Kollégiumi házi bajnokság: futball, asztalitenisz, dart, biliárd. 

Megyei Kollégiumi Sporttalálkozó Zánka. Balatonboglári Sporttalálkozó meghívás szerint. 

 

Rajz, dekorációs szakkör: az alkotás öröme, kiállítás létrehozása. 

 

Könyvklub, olvasókör a kollégiumi kiskönyvtárban: könyvtárhasználat, rendszeres olvasás igénye, 

irodalmi művekből felolvasás ismerkedés a magasabb kultúrával, értő olvasás gyakorlása. 

 

Filmklub: klasszikusok, alapművek, minden alkalommal film utáni beszélgetéssel. 

 

Színjátszó kör: verstanulás, drámajáték, hagyományos ünnepek, városi műsorok, Megyei 

Kollégiumi Ki-Mit-Tud 

 

Gitár és ének: közösségi élmény, jó hangulat, lélekápolás 

 

Természetjárás- kirándulás: az élő környezet megismerése, védelme, az egészséges életmód 

alakítása. 

 

Főző suli: háztartási ismeretek, egészséges táplálkozás, konyhatechnikák. 

 

Hagyományos kollégiumi rendezvényeink is színesítik a szabadidős lehetőségeket. 

 

Ismerkedés az új kollégistákkal, bakancsos túra 

Város megismerő séták  

Őszmanó készítés az iskolai versenyre 

Márton napi mulatság  

Egészségnevelés, véradással  

Mikulás 

Adventi készülődés, Gyertyagyújtás, Kollégiumi Karácsony 

Őszi-téli esték- pódiumbeszélgetések meghívott vendégekkel /városban és a környéken élő 

művészekkel, alkotókkal, egyházi személyiségekkel 
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Kolesz Farsang 

Tavaszköszöntő kirándulás  

Szent Benedek nap diáknap március 21 

„Fordított Nap”  

Megyei Kollégiumi KI-MIT-TUD  

Húsvét  

Megyei Kollégiumi Sportnap  

Elsősegélynyújtó és vöröskeresztes verseny 

Végzős kollégisták búcsúztatása 

Szerenádozók fogadása a kollégiumban 

Májusfaállítás  

Kollégiumi tanévet záró programok szalonnasütés, éjszakai túra, sátrazás-június 

A tagintézményeinkkel való kapcsolattartás, látogatás 

 

Balatonfüred kulturálisrendezvényeit és sporteseményeit is látogatjuk. A város rohamosan fejlődik, 

mind építészetileg, mind pedig rendezvényeit, turisztikai attrakcióit tekintve. Kollégistáinkkal 

minden lehetőséget kihasználunk, ezzel is színesítve a hasznos és értelmes szabadidő eltöltését. A 

városi rendezvényeknek nemcsak látogatói, hanem résztvevői is vagyunk, tanulóink sokszor 

szerepelnek a város ünnepi megemlékezésein, programjain. 

A kollégiumi nevelő-oktató munkánkat a városban működő intézmények és civilszervezetek is 

segítik, mint ahogyan alkalmanként mi is az ő tevékenységüket. / Balatonfüred Város 

Önkormányzata, Balatonfüredi Szabadidő és Konferencia Központ, Közösségi Ház, Füred 

Televízió, Nevelési Tanácsadó, ÁNTSZ Balatonfüredi Kistérségi Intézete, Rendelőintézet, 

Balatonfüredi Szociális Alapszolgáltató Központ, Városi Könyvtár, Balatonfüredi Turisztikai 

Egyesület, Balatonfüredi Kézilabda Sportegyesület, Balatonfüredi Futball Klub, Balatonfüredi 

Rendőrkapitányság, Füredkult. Kft., Népház, Balatonfüredi Római Katolikus Plébánia/ 

A szabadidő eltöltését szolgáló választható foglalkozások sikere elképzelhetetlen a Kollégiumi 

Diákönkormányzat aktív, önálló és segítő tevékenysége nélkül. Nagyon fontos feladatunk, hogy a 

diákönkormányzatban tevékenykedő tanulókat erre motiváljuk és megtanítsuk a felelősséggel 

vállalt munkavégzésre, viselkedésre.  

  

 

Egyéni törődést biztosító foglalkozások az egyéni vagy kiscsoportos foglalkozások keretében 

lehetőség nyílik az egyén vagy egy kisebb csoport, szobaközösség mindennapos problémáinak 

megbeszélésére, a nevelő és tanuló közötti kötetlen beszélgetésekre. Ezen foglalkozások 

lehetőséget teremtenek a tanulói személyiségjegyek feltárására, azok intenzív továbbfejlesztésére. 

Tisztában kell lennünk minden tanuló családi, szociális hátterével, problémáival, elképzeléseivel, 

vágyaival.  Így megtudhatjuk a világról alkotott képét, szokásait. Az egyéni foglalkozás fontos 

terepe a tanulás tanításának is, ami segítheti az egyes tantárgyakból történő felzárkózást, vagy 

tehetséggondozást. Fontos cél hogy megtaláljuk és tudatosítsuk az egyénre szabott tanulási 

módszereket, ha szükséges korrigáljuk azokat. A kollégistával való közvetlen kapcsolat 

kialakításában a nevelőknek felelősségteljes, kezdeményező szerepet kell vállalni. 

 

 

Azok a kollégisták, akik rendszeresen a szülő/gondviselő által szervezett külső foglalkozáson 

vesznek, részt a csoportnevelő tanárral egyeztetve a kollégiumi foglalkozásról felmentést kaphat. 

 

Előre tervezett beosztás szerinti pedagógiai felügyelet a kollégiumi élet és tevékenységrendszer 

azon része, amelyek időben a kötelező és választható foglalkozásokon kívül esnek, a tanulók 

felügyeletével, testi és lelki egészségük megőrzésével, erkölcsi védelmével, az intézményi Házirend 
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és Napirend betartásával, az önkiszolgáló rendszer működtetésével kapcsolatosak. Ezen 

tevékenység során is lehetőség van a kollégisták személyiségjegyeinek megismerésére, alakítására, 

fejlesztésére. A tanulók környezete rendjének ellenőrzésére. Fegyelmezettségük, étkezési 

kultúrájuk, munkához, való viszonyuk fejlesztésére. Munkára nevelés lehetősége, a kollégium 

környékének napi takarítása.  A vacsora utáni rendrakás az ebédlőben, beosztás szerint. 

 

Előre tervezett beosztás szerinti pedagógiai felügyelet száma kollégiumi csoportonként heti 6 óra.   

 

A kollégisták a kötelező foglalkozásokon való részvétel alól felmentést, csak a csoportnevelő tanár 

engedélyével kaphat. 

 

A nevelőtanár/ügyelő az ügyeleti naplóban a pedagógiai felügyelet eseményeit dokumentálja. A 

nevelőtanári munkanaplóban, a napi tevékenységének rövid leírását, időpontját rögzíti. 

 

 

 

A kollégiumi diákönkormányzat  

 

A kollégiumi nevelés célja, hogy diákjaink gyakorolják, jogaikat ismerjék a kollégiumra vonatkozó 

alapvető szabályokat, dokumentumokat. A nevelő- oktató munkában érvényesüljenek a demokrácia 

szabályai.  

A kollégiumi diákönkormányzatunk szervezeti felépítését, működésének rendjét a Kollégiumi 

Diákönkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzata tartalmazza. Munkájukat nevelőtanár 

segíti.  

 

 

Az iskolával, iskolákkal és a szülőkkel való kapcsolattartás 

 

A saját iskolánkkal a földrajzi és a gazdasági egybeszervezettség lehetővé teszi az azonnali 

információáramlást. A kollégiumi nevelőtestület szerves része az iskola tantestületének. 

Az iskola, iskolák nevelési értekezletein, rendezvényein való részvétel. 

A nevelőtanárok az osztályfőnökökkel, szaktanárokkal, könyvtárosokkal, ifjúság védelmi 

felelősökkel folyamatos kapcsolattartásra törekednek. 

A pedagógiai programunkat, éves munkatervünket a szülőkkel való együttműködés során tudjuk 

megvalósítani, a rendszeres kapcsolattartás elengedhetetlen. 

Kapcsolattartás formái az iskolai fogadóórák kollégiumi fogadóórák is. Telefonon, a nevelőtanár a 

munkaidejében. Kollégiumi szülői értekezlet rendkívüli esetben. A szülők a kollégiumba a nyitva 

tartás idejében bármikor bemehetnek a nevelőtanár engedélyével. Az iskolai ellenőrző könyvbe a 

nevelőtanár is beírhat.  


