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Bevezető
A Nagykanizsai Szakképzési Centrum Cserháti Sándor Szakképző Iskolája és Kollégium intézménye
Kollégiumának éves munkaterve a stratégiai tervezés (kiemelten a Kollégium Pedagógiai Program)
lebontása.
A Munkaterv kiemelt szerepe az operatív feladatok megtervezése, a napi működés támogatása.
A jelen dokumentum összefoglalja a kollégium teljes tevékenységét, eszköz a célok eléréséhez
szükséges folyamatok, feladatok meghatározására, az egymáshoz rendelések rögzítésére és az időbeni
ütemezésre. Az intézményi feladatellátás kiemelkedő szakmai dokumentuma, mely tartalmazza a
nevelő-oktató munka tartalmát, irányítási, ellenőrzési folyamatait, a nevelőtestület szervezeti szintű és
a pedagógusok (vezető) feladatait, valamint a nevelési és oktatási év helyi rendjét.
Tartalmazza a jogszabályi előírásokat, a fenntartói, nevelőtestületi, szülői, tanulói elvárásokat minden
szempontot a saját súlyán kezel.
Épít az intézmény eddigi eredményeire, mérési adataira, a megelőző tanév tapasztalatait, tanulságait
felhasználja, a problémák egy részét kezeli.
Alapelv a terhek egyenletes elosztása, az áttekinthetőség, a közérthetőség és ismertség
(elérhetőség), a lényegre törő tervezés.
Az intézményi szintű feladatok, események rögzítését személyek hozzárendelésével és határidők
szabályozásával tartalmazza.

I. NEVELÉSI – OKTATÁSI FELADATOK
1. A tanév munkaterv készítésének meghatározó dokumentumai


A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény



A nevelési- oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról
szóló 20/2012.(VIII.31.) EMMI rendelete



A Kollégiumi nevelés országos alapprogramjának kiadásáról szóló 59/2013.(VIII.9.) EMMI
rendelet



a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi
XXXIII.

törvény

köznevelési

intézményekben

történő

végrehajtásáról

szóló

326/2013.(VIII.30.) Korm.rendelete


Az emberi erőforrások minisztere 11/2019. (VII.3.) EMMI rendelete a 2019/2020. tanév
rendjéről
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A Nagykanizsai Szakképzési Centrum Cserháti Sándor Szakképző Iskolája és Kollégiumának
Pedagógiai Programja



Hagyományaink



Beszámoló – a 2018/2019. tanév munkájáról



A Kollégium házirendje



Batthyány Lajos Gimnázium éves munkaterve



Dr. Mező Ferenc Gimnázium éves munkaterve



Nagykanizsai Szakképzési Centrum Thúry György Szakképző Iskolájának éves munkaterve



Nagykanizsai Szakképző Centrum Zsigmondy Vilmos Szakképző Iskolájának éves
munkaterve

2. A 2019/2020. tanév legfontosabb időpontjai, dátumai
Az emberi erőforrások minisztere 11/2019. (VII.3.) EMMI rendelete a 2019/2020. tanév
rendjéről


A szorgalmi idő első tanítási napja: 2019. szeptember 2.(hétfő)



A szorgalmi idő utolsó tanítási napja: 2020. június 15.(hétfő)



A tanítási napok száma - ha e rendelet másképp nem rendelkezik – száznyolcvan nap. A
nappali oktatás munkarendje szerint működő szakgimnáziumban százhetvennyolc,
gimnáziumban, szakközépiskolában és szakiskolában százhetvenkilenc nap a tanítási
napok száma.



A tanítási év első féléve: 2020. január 24-ig tart. Az iskolák 2020. január 31-ig értesítik a
tanulókat, kiskorú tanuló esetén a szülőket az első félévben elért tanulmányi eredményekről.



Az I. félévet lezáró tanulmányi munka értékelése: 2020.02.06.(csütörtök)



Az iskola utolsó, befejező évfolyamán vagy befejező szakképzési évfolyamán az utolsó
tanítási nap: 2020. április 30. (csütörtök)



2020. május 4.(hétfő): május-júniusi érettségi vizsgák első napja



Összefüggő nyári gyakorlat várható időpontja: 2020. június 16-tól (4 hét)



A II. félévet lezáró tanulmányi munka értékelése: 2020.06.26.(péntek)



Az első félév és a tanítási év utolsó napját követő tizenöt napon belül az iskoláknak
nevelőtestületi értekezleten el kell végezniük a pedagógiai munka elemzését, értékelését,
hatékonyságának vizsgálatát. A nevelőtestületi értekezletről készített jegyzőkönyvet
tájékoztatás céljából meg kell küldeni az iskolaszéknek, az intézményi tanácsnak és
a fenntartónak.
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Foglalkozás nélküli napok


Mivel a kollégiumban több iskola diákjai laknak és az iskolák különböző időpontokban
szerveznek tanítás nélküli munkanapokat, ezért a kollégium rendszerszerűen nem tudja előre
tervezni, ezen programjait.

Tanítási szünetek:
Őszi szünet:

2019. október 25-tól – 2019. november 4-ig tart.
A szünet előtti utolsó tanítási nap 2019. október 25. (péntek)
Visszaérkezés a kollégiumba: 2019. november 3.(vasárnap)
A szünet utáni első tanítási nap 2019. november 4. (hétfő).

Téli szünet:

2019. december 20-tól - 2020. január 6-ig tart.
A szünet előtti utolsó tanítási nap 2019. december 20. (péntek)
Visszaérkezés a kollégiumba: 2020. január 5.(vasárnap)
A szünet utáni első tanítási nap 2020. január 6. (hétfő).

Tavaszi szünet:

2020. április 8-tól - 2020. április 15-ig tart.
A szünet előtti utolsó tanítási nap 2020. április 8. (szerda),
Visszaérkezés a kollégiumba: 2020. április 14.(kedd)
A szünet utáni első tanítási nap 2020. április 15. (szerda).

Munkaszüneti napok a 2019/2020. tanévben

A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 102. § (5) bekezdésében kapott
felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.)
Korm. rendelet 64. § (1) bekezdés 4. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a
következőket rendelem el:
6/2018. (VIII. 23.) PM rendelet a 2019. évi munkaszüneti napok körüli munkarendről
a)

2019. december 7. (szombat) munkanap
2019. december 24. (kedd) pihenőnap

b)

2019. december 14. (szombat) munkanap
2019. december 27. (péntek) pihenőnap

3. A 2019/2020. tanév legfontosabb feladatai, célkitűzései


Az újonnan érkező tanulók beilleszkedésének az elősegítése



folyamatos kapcsolattartás a szülőkkel



csoportok, alapközösségek kialakítása



közösségi értékek megbecsülésének elérése



hátrányos helyzetűek felzárkóztatása



közösségi élet fejlesztése



esélyegyenlőség biztosítása



szakkörök, önképzőkörök beindítása



másság elfogadása és a tolerancia kialakítása



a házirend betartása, betartatása
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egyéni tanulás segítése



szabadidő kulturált eltöltésének megszervezése, biztosítása



drog prevenció



egészséges életmódra nevelés



Állagmegóvás



A biztonságos intézmény működésére vonatkozó előírások betartása, betartatása



A nevelőtanári alaptevékenységek következetes és folyamatos végrehajtás



az Arany János Kollégiumi Program folytatása



Kollégiumi beiskolázási stratégia felülvizsgálata, átalakítása



A nevelő-oktató munka tervezésére, dokumentálására előírt tervek elkészítése és naplók
vezetése.
Csoportfoglalkozás tervek
Egyéni munkaterv
Ügyeleti naplók vezetése
Foglalkozási naplók: - Szilenciumi foglalkozás és jelenlét
- Szabadidős-szakköri foglalkozások
- Korrepetálás
- Közösségi foglalkozások nyilvántartása
5. AJKP feladattervező a 2019/2020. tanévre
1.
2.
3.
4.



A munkaidő, munkabeosztás pontos dokumentálása, munkaidőkeret nyilvántartása



A gyermek és ifjúságvédelmi nyilvántartások, kimutatások vezetése,



Kapcsolattartás a tantestületekkel, részvétel igény szerint az iskolai szülői értekezleteken és
fogadó órákon.



Általános iskolák beiskolázási szülői értekezletein való részvétel.

3. Eszközfejlesztési és átalakítási feladatok:


Tanulószobák kialakítása az emeleteken az új közösségek részére
Felelős: csoportvezetők,
Határidő: 2019. szeptember 1.



Közösségi tér kialakítása az aulában, berendezése, otthonossá tétele, eszközökkel való
felszerelése
Felelős: Nagy Gábor kollégiumi pedagógus
Határidő: folyamatos



Az aula dekorálása, paravánok tartalmának aktualizálása,
Felelős: Farkas Zsuzsanna és Erhetics Endre kollégiumi pedagógusok,
Határidő: folyamatos

4. Folyamatos feladatok


reszortfeladatok teljesítése



Házirend betartatása



kollégiumi programok és rendezvények tervének megvalósítása



részvétel a város kulturális életében
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kapcsolattartás: a nevelési-oktatási intézményekkel, a szülőkkel, és szakmai szervezetekkel



munkamegbeszélések tartása heti rendszerességgel (órarend szerint)

5. Ellenőrzés – értékelés


Naplók vezetésének ellenőrzése:
Nevelői feljegyzések, Ügyeleti napló – folyamatosan
Foglalkoztatási naplók – folyamatosan
Törzskönyv vezetésének ellenőrzése – folyamatosan
Szakköri naplók - folyamatosan

6. kollégiumi nevelőtanárok foglalkoztatása, feladatai







A nevelőtanárok heti munkaideje 40 óra.
A Nkt. 62.§ (5) bekezdése szerint:” A nevelési-oktatási és a pedagógiai szakszolgálati
intézményekben pedagógus-munkakörökben dolgozó pedagógus heti teljes munkaidejének
nyolcvan százalékát (a továbbiakban: kötött munkaidő) az intézményvezető által - az e törvény
keretei között - meghatározott feladatok ellátásával köteles tölteni, a munkaidő fennmaradó
részében a munkaideje beosztását vagy felhasználását maga jogosult meghatározni”.
A Nkt. 62.§ (6) bekezdése szerint: „A teljes munkaidő ötvenöt-hatvanöt százalékában (a
továbbiakban: neveléssel-oktatással lekötött munkaidő) tanórai és egyéb foglalkozások
megtartása rendelhető el, amelybe bele kell számítani heti két-két óra időtartamban a
pedagógus által ellátott osztályfőnöki, kollégiumi, tanulócsoport-vezetői, vagy munkaközösség
vezetéssel összefüggő feladatok, továbbá heti egy óra időtartamban a tanulók nevelésioktatási intézményen belüli önszerveződésének segítésével összefüggő feladatok időtartamát.
E szabályokat kell alkalmazni abban az esetben is, ha e törvény egyes pedagógus munkakörök
esetében az e bekezdésben foglaltaktól eltérően határozza meg a munkaidő egyes feladatokra
fordítandó részeinek arányát. A kötött munkaidő fennmaradó részében a pedagógus a nevelésoktatást előkészítő, nevelés-oktatással összefüggő egyéb feladatokat, tanulói felügyeletet,
továbbá eseti helyettesítést lát el”.
A kollégiumban a neveléssel – oktatással lekötött idő 30 óra/hét (ebből az órából 24 órát
közvetlenül a gyerekkel történő foglalkozással kell eltölteni!!)

7. Foglalkozási terv
A tanulási foglalkozások tartalmát és időkertét meghatározza: a Kollégiumi nevelés országos
alapprogramjának kiadásáról szóló 59/2013.(VIII.9.) EMMI rendelet, valamint a kollégiumunk
pedagógiai programja.

A) Kollégiumi foglalkozások
A kollégium – a nevelési és oktatási feladatainak teljesítéséhez – a tanulók részére kollégiumi
foglalkozásokat szervez.
A Nkt. 28.§ (1) bekezdésében meghatározott időkeret terhére szervezett kollégiumi foglakozás lehet
a) felzárkóztató, tehetség-kibontakoztató, speciális ismereteket adó felkészítő, egyéni vagy
csoportos foglalkozás,
b) közösségi fejlesztést megvalósító csoportos foglalkozás,
c) a szabadidő eltöltését szolgáló csoportos foglalkozás, ezen belül
ca) szakkör,
cb) érdeklődési kör,
cc) önképzőkör,
cd) énekkar,
ce) művészeti csoport,
cf) tanulmányi, szakmai, kulturális verseny, házi bajnokság, iskolák közötti verseny, bajnokság,
diáknap,
d) a tanulókkal való törődést és gondoskodást biztosító egyéni foglalkozás,
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e) a kollégiumi közösségek működésével összefüggő csoportos foglalkozás.
(3) A kollégiumban az Nkt. 28. § (3) bekezdése alapján: „A kollégiumban biztosítani kell a
pedagógiai felügyeletet azoknak a tanulóknak, akik nem tartózkodnak az iskolában vagy nem
vesznek részt kollégiumi foglalkozáson. A kollégium munkarendjét úgy kell meghatározni, hogy
a tanuló elhatározása szerint rendszeresen hazalátogathasson. A tanuló tanítási évben -

beleértve az évközi szünetek idejét is - valamint a kötelező szakképzési gyakorlat idejében
hazautazásra - a rendkívüli eseteket kivéve - nem kötelezhető.
A tanulói részvétel szempontjából a kollégiumi foglalkozás lehet
a) kötelező vagy
b) szabadon választható.
A tanuló heti tizenhárom órában köteles részt venni a felzárkóztató, tehetség-kibontakoztató,
speciális ismereteket adó felkészítő, egyéni vagy csoportos foglalkozáson, továbbá heti egy
órában a közösségi fejlesztést megvalósító csoportos foglalkozáson, valamint a tanuló a kollégium
által biztosított lehetőségek közül további heti egy órában, szabadon választott foglalkozáson
köteles részt venni.
A tanuló az Nkt 28.§ (1) pontjában meghatározott foglalkozások látogatása alól - a kollégium
házirendjében meghatározott elvek szerint, részben vagy egészben, kivéve az ebben a keretben
szervezett tematikus csoportfoglalkozásokat - felmentést kaphat.

A.) Felzárkóztató, tehetség-kibontakoztató, speciális ismereteket adó felkészítő, egyéni
vagy csoportos foglalkozások
A speciális ismereteket adó felkészítő foglalkozások (szilenciumok) közösségenkénti tanulószobában
folynak állandó pedagógusi segítséggel.
Felzárkóztató, tehetség-kibontakoztató ismereteket adó foglalkozásokra van lehetőség: matematika,
fizika, történelem, földrajz, biológia, kémia, műszaki rajz tárgyakból, mely kiegészül az AJKP-ban
részt vevő tanulók számára biztosított órákkal: magyar, német, angol, és fejlesztő(gyógy) pedagógusi
foglalkozások megtartására biztosítunk lehetőséget kollégistáink számára.
A szilencium kivételével bármikor lehetősége van a tanulónak és a tanárnak egyéni beszélgetést
kezdeményezni. A foglalkozások célja a segítségnyújtás, a tanácsadás, magánéleti, közösségi, tanulási,
stb. problémák megbeszélése.

B) Közösségi fejlesztést megvalósító csoportos foglalkozás
A csoportfoglalkozások tekintetében a kollégiumi foglalkozások keretterve határozza meg a
kötelezően feldolgozandó témákat és az arra fordítandó időkeretet. A csoportfoglalkozások száma
heti 1 óra. A csoportfoglalkozásokat heti 1 alkalommal, lehetőleg állandó időpontban kell
tartani. A részletes csoportfoglalkozás-terveket a csoportvezető nevelők készítik el.

C.) Szabadidő eltöltését szolgáló csoportos foglalkozások
A) Rendszeres foglalkozások







Könyvtárhasználati foglalkozás
Sportfoglalkozások (foci, kosárlabda, asztalitenisz, konditerem)
Életviteli és háztartási ismeretek
Számítógépes játékok
Társasjáték, rejtvényfejtés
Kreatív szakkör

B) Nem rendszeres foglalkozások






a kollégium hagyományos rendezvényei (pl.: Gólyaavató,
karácsonyi ünnepség, farsang, ballagás, kirándulások stb)
mozi és színházlátogatás
versenyekre való felkészítés és azokon való részvétel
DÖK programok
Vetélkedők, előadások, megemlékezések
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II. SZAKMAI, PEDAGÓGIAI FELADATOK
1. Heti beszélő

Határidő: alkalomszerűen (hérfő)
Felelős: Nagy Gábor kollégiumi pedagógus

2. Kollégiumi ünnepségek, megemlékezések.
I. Aradi vértanúk napja

Határidő: 10.03.(csütörtök)
Felelős: Balogh Zoltán és Nagy Gábor kollégiumi pedagógusok

II. Az 1956-os forradalom és szabadságharc évfordulója.
Határidő: 10.21.(hétfő)
Felelős: Erhetics Endre kollégiumi pedagógus
III. A kommunista diktatúra áldozatai emléknapja.
Határidő: 02.25.(kedd)
Felelős: Nagy Gábor kollégiumi pedagógus
IV. Az 1848/1849. forradalom és szabadságharc évfordulója tiszteletére.
Határidő: 03.12.(csütörtök)
Felelős: Farkas Zsuzsanna kollégiumi pedagógus
V. A Holokauszt áldozatainak emléknapja.
Határidő: 04.16.(csütörtök)
Felelős: Nagy Gábor kollégiumi pedagógus
VI. A nemzeti összetartozás napja
Határidő: 06.04.(kedd)
Felelős: Nagy Gábor kollégiumi pedagógus
3. Félévi beszámoló, feladatszabó értekezlet.
Határidő: 02.06.(csütörtök)
Felelős: Nagy Gábor kollégiumi pedagógus
4. Tanévzáró nevelőtestületi értekezlet.
Határidő: 06.26.(péntek)
Felelős: Nagy Gábor kollégiumi pedagógus
5. Szülői értekezletek, fogadó órák:
Határidő: Iskolákkal közösen (folyamatos)
beköltözés alkalmával, igény szerint
Felelős: csoportvezetők

A 2019/2020. tanév feladattervének havi ütemezése
AUGUSZTUS
1. Kollégiumi munkaterv elkészítése
és elfogadása

Határidő: 08.30.
Felelős: Nagy Gábor kollégiumi pedagógus
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SZEPTEMBER
1. Házirend, napirend ismertetése

Határidő: 09.01-től folyamatosan
Felelős: csoportvezetők

2. A tanulók munka-, tűz- és balesetvédelmi
oktatásának a megszervezése

Határidő: 09.01-től folyamatosan
Felelős: csoportvezetők

3. Egészségügyi tájékoztató

Határidő: 09.02.
Felelős: Molnárné Veres Mária védőnő

4. Emeleti diákügyelet megszervezése

Határidő: 09.01-től folyamatosan
Felelős: csoportvezetők

5. Tűzriadó begyakorlása:

Határidő: szeptember hónap
Felelős: kollégiumi pedagógusok

6. DÖK munkájának beindítása, segítése
Diákközgyűlés

Határidő: szeptember hónap
Felelős: Sánta Alíz

7. Adminisztrációs munkák beindítása
kimenő könyv, törzskönyv,naplók

Határidő: 09.01 –tól folyamatosan
Felelős: csoportvezetők

8. A kötelező foglalkozási tervek elkészítése
írásban

Határidő: 09.16.
Felelős: csoportvezetők

9. AJKP toborzás

Határidő: 09.23-tól folyamatosan
Felelős: Nagy Gábor kollégiumi pedagógus,
csoportvezetők

10. Tanulók szabadidős foglalkozás
igényének felmérése

Határidő: 09.16.
Felelős: Olasz Attila kollégiumi pedagógus

11. Szabadon választható kollégiumi
Határidő: 09.30.
foglalkozások – szakkörök beindítása,
Felelős: foglalkozások vezetői,
foglalkozási tervek írásban történő leadása
12. „Gólyaavató” DÖK közgyűlés:
DÖK munkaterv elkészítése

Határidő: szeptember vége – október eleje
Felelős: Sánta Alíz

OKTÓBER
1. KIR (októberi statisztika) elkészítése

Határidő: 10.01.
Felelős: Nagy Gábor kollégiumi pedagógus

2. Megemlékezés az aradi vértanuk évfordulójáról,
Határidő: 10.03. (csütörtök)
Felelős: Balogh Zoltán és Nagy Gábor
3. Kollégiumi megemlékezés az 1956-os forradalom és szabadságharc évfordulója alkalmából:
Határidő: 10.21. (hétfő)
Felelős: Erhetics Endre
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4. Őszi szünet:
2019. október 25-tól – 2019. november 4-ig tart.
A szünet előtti utolsó tanítási nap 2019. október 25. (péntek)
Visszaérkezés a kollégiumba: 2019. november 3.(vasárnap)
A szünet utáni első tanítási nap 2019. november 4. (hétfő).

NOVEMBER
1. Versenyek meghirdetése, megszervezése, végrehajtása:
- sportversenyek: futball (fiú), asztalitenisz (fiú, lány),
Határidő: november hónapban
Felelős: Balogh Zoltán kollégiumi pedagógus

DECEMBER
1. Mikulás est:

Határidő: 12.05. (csütörtök)
Felelős: Bálint Zsuzsa pedagógus

2. Karácsony est

Határidő: 12.18. (szerda)
Felelős: Farkas Zsuzsanna és Erhetics Endre

kollégiumi pedagógusok
3. Téli szünet:

2019. december 20-tól - 2020. január 6-ig tart.
A szünet előtti utolsó tanítási nap 2019. december 20. (péntek)
Visszaérkezés a kollégiumba: 2020. január 5.(vasárnap)
A szünet utáni első tanítási nap 2020. január 6. (hétfő).

JANUÁR
1.Magyar Kultúra Napja.
Irodalmi est

Határidő: 01.22. (szerda)
Felelős: Tóth Rita kollégiumi pedagógus

FEBRUÁR
1. Félévi munka értékelése

Határidő: 02.06.
Felelős: csoportvezetők,

2. Diákközgyűlés

Határidő: február hónap
Felelős: Sánta Alíz kollégiumi pedagógus

3. Kollégiumi farsang

Határidő: 02.12.
Felelős: Sánta Alíz és Olasz Attila
kollégiumi pedagógusok

4. A kommunista diktatúra áldozatainak
emléknapja.

Határidő: 02. 25. (kedd)
Felelős: Nagy Gábor kollégiumi pedagógus
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MÁRCIUS
1. Március 15. megünneplése

2. Tavaszi szünet:

Határidő: 03. 12. (csütörtök)
Felelős: Farkas Zsuzsanna
kollégiumi pedagógus

2020. április 8-tól - 2020. április 15-ig tart.
A szünet előtti utolsó tanítási nap 2020. április 8. (szerda),
Visszaérkezés a kollégiumba: 2020. április 14.(kedd)
A szünet utáni első tanítási nap 2020. április 15. (szerda).

ÁPRILIS
1. A Holokauszt áldozatainak emléknapja.

Határidő: 04.16.(csütörtök)
Felelős: Nagy Gábor kollégiumi pedagógus

2. A 2020/2021. tanév kollégiumi igény
felmérése

Határidő: 04.24. (péntek)
Felelős: csoportvezető tanárok

3. Kollégiumi napok

Határidő: április hónap
Felelős: kollégiumi pedagógusok

4. Kollégiumi ballagás

Határidő: április 27. (hétfő)
Felelős: Tóth Rita és Balogh Zoltán
kollégiumi pedagógusok

MÁJUS
1.Ki Tud Többet az Európai Unióról
Játékos vetélkedő

Határidő: május hónap
Felelős: Farkas Zsuzsanna kollégiumi pedagógus

JÚNIUS
1. A nemzeti összetartozás napja

Határidő: 06.04.(csütörtök)
Felelős: Nagy Gábor kollégiumi pedagógus

2. Záró csoportfoglalkozások

Határidő: 06.08-11.(hétfő – csütörtök)
Felelős: csoportvezető tanárok

3. Nyári gyakorlatok

Határidő: 06.16-tól folyamatosan

4. AJKP családlátogatás

Határidő: Június hónap
Felelős: AJKP csoportvezetők

5. Kollégiumi beiratkozás

Határidő: 06. 24-25. (szerda – csütörtök)
Felelős: kollégiumi pedagógusok

6. Nevelőtestületi értekezlet

Határidő: 06.26. (péntek)
Felelős: csoportvezetők

7. Szobák átvétele

Határidő: kiköltözéskor
Felelős: csoportvezetők
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8. Karbantartási feladatok, nyári:
felújítások, javítások

Határidő: folyamatos
Felelős: Nagy Gábor kollégiumi pedagógus

JÚLIUS
1.Szülő(k), tanulók értesítése a kollégiumi
felvételről
Határidő: 07.02.
Felelős: Nagy Gábor kollégiumi pedagógus

Nagykanizsa, 2019. augusztus 29.

Nagy Gábor
Intézményegység-vezető
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