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BEVEZETÉS 

A Kaposvári SZC Barcsi Kollégium munkaterve az intézmény működését meghatározó 

alapdokumentumok (pedagógiai program, szervezeti és működési szabályzat, házirend), a 

Kaposvári Szakképzési Centrum keretmunkaterve, a vonatkozó jogszabályok, illetve a 

2022/23-as tanév rendjét meghatározó rendelet alapján készült.  

1. HELYZETELEMZÉS  

Az idei tanév két jelentős változással indult. A gazdaságossági szempontok, a tanulólétszám, 

illetve a rendelkezésre álló humánerőforrás indokolttá tette, hogy minden kollégista tanuló a 

barcsi épületben kapjon elhelyezést. A középrigóci épületben az ellátás szünetel. 

A kollégium igazgatójának munkaviszonya 2022. augusztus 21-ével megszűnt, a munkakörre 

pályázat kiírása megtörtént. A pályázati eljárás befejezéséig - 2022. október 31-éig - a 

kollégiumot megbízott igazgatóként a Kaposvári SZC Dráva Völgye Technikum és Gimnázium 

igazgatója irányítja. 

1.1. Szervezeti változások 

A változások lényeges szervezeti változásokkal nem járnak, a kollégium feladatai nem 

változtak, viszont az alapdokumentumokat (szervezeti és működési szabályzat, házirend) az új 

helyzetnek megfelelően aktualizálni kellett, továbbá az egyéb dolgozók feladatait és 

munkarendjét szükséges volt átalakítani. 

1.2. Statisztikai adatok 

A tanév eleji tanulói létszám 149 fő, ebből 125 fő a KSZC Dráva Völgye Technikum és 

Gimnázium, 22 fő a KSZC Barcsi Szakképző iskola, 2 fő a KSZC Nagyatádi Szakképző Iskola 

tanulója.  

A 149 tanuló 6 csoportba tartozik, az átlagos csoportlétszám a 24,83 fő, ami megfelel a Nemzeti 

köznevelésről szóló törvény 4. mellékletében a kollégiumi csoportlétszámra vonatkozó 

előírásnak. 

1.3. Tárgyi feltételek 

1.3.1. Épületek, helyiségek, berendezések 

A kollégium barcsi épületének befogadóképessége 210 fő. A 149 tanuló ennek megfelelően 

kényelmesen és optimálisan elhelyezhető. 
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Az épület 2007-ben teljes átépítésre, felújításra került. Állapota nagyrészt megfelelő, de vannak 

megoldásra váró műszaki problémák, pl. tetőjavítás, korábbi leázások javítása, 

mosdóhelyiségek felújítása. Továbbá az egész kollégiumban szükség van tisztasági festésre, 

illetve egyes helyiségek felújítására (társalgók, konyhák, stb.), emellett matracok, kárpitok, 

szőnyegek, takarók tisztítására.  

A tanulószobák, közösségi helyiségek száma megfelelő, viszont a felszereltségük hiányos.  

1.3.2. Tárgyi eszközök 

A kollégiumban a számítógépek száma és állapota már nem elegendő és megfelelő a tanulói 

igények biztosításához, hiszen a tanuláshoz, a feladatok elkészítéséhez rendszeres internet- és 

számítógéphasználat szükséges. Az internet, illetve a wifi lefedettség megfelelő. Az előző 

évben kapott hét laptop enyhíti a problémát, de további számítógépek beszerzésére is szükség 

van.  

A szabadidő eltöltéséhez szükséges eszközök esetében is fejlesztésre van szükség. A meglévő 

állomány egyesítése (Barcs, Középrigóc), optimalizálása, a szükséges karbantartások elvégzése 

a tanév elején megtörténik (pl. asztali foci, kondigépek, pingpongasztal, stb.) Mindezek mellett 

új eszközök beszerzése is szükséges 

A folyamatosan elhasználódó eszközök (pl. labdák), illetve bizonyos egyéb sporteszközök 

pótlására is szükség van. Ezekhez a Centrum felé benyújtott igény alapján történő beszerzés 

mellett szintén pályázati lehetőségeket is keresünk. 

1.4. Személyi feltételek 

A tavalyi tanévben a kollégium nevelői létszáma szeptember elején - az igazgatóval és az 

igazgatóhelyettessel együtt - 11 fő volt.  Egy nevelő áprilisban nyugdíjba vonult, a helyére 

júniusban érkezett dolgozó augusztus végén - próbaideje alatt - felmondott. Szintén 

augusztusban szűnt meg a munkaviszonya felmondással az intézmény igazgatójának, illetve 

további egy nevelőnek. Továbbá Kocsisné Csopák Ágota igazgatóhelyettes szeptember 15-től 

nyugdíjba vonul, a munkaviszonya megszűnik. 

Jelenleg tehát - a megbízott igazgatón kívül - a nevelők száma 7 fő.  Ezzel a létszámmal a 

működés biztosítható. Mártonka Ferenc igazgatóhelyettesként a napi feladatokat koordinálja, a 

többiek csoportvezetői feladatot is ellátnak. Az éjszakai és hétvégi ügyeletek miatt célszerű 

lenne további egy fő alkalmazása, de megfelelő végzettséggel és tapasztalattal rendelkező 

pályázó nem jelentkezett. 
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Egyéb dolgozók: 

Kollégiumi titkár: 1 fő 

Portás:   1 fő 

Takarító:  3 fő 

Karbantartó:  2 fő  

Az egyéb dolgozók feladatköre és munkarendje átrendezésre került az új helyzetnek 

megfelelően. A gazdasági és munkaügyi feladatokat a Kaposvári SZC Dráva Völgye 

Technikum és Gimnázium dolgozói látják el. Ez a munkaforma megfelelő minőségben és 

hatékonysággal működik. 

A tavalyi évben először került sor iskolapszichológus foglalkoztatására, aki heti két órában látta 

el a feladatot. Munkájára továbbra is igény van, a tapasztalatok és a tanulói, szülői 

visszajelzések nagyon jók. Az óraszáma (óraadói megbízási szerződés) az idén is két óra, és bár 

szükség lenne rá, a szakember nem tud több órát vállalni.  
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2. A TANÉV KIEMELT CÉLJAI 

A tanév kiemelt céljainak egy része következik a kollégium alapvető feladataiból, helyzetéből 

és adottságaiból. A célok másik csoportját az adott tanév speciális jellemzői, a változások és a 

szükségletek határozzák meg. 

Célok 

 A vonatkozó jogszabályoknak, a Centrum és az iskola belső szabályzatainak megfelelő 

jogszerű működés. 

 Az rendelkezésre álló erőforrásokkal való hatékony és felelős gazdálkodás. 

 A kollégiumi környezet kényelmesebbé és esztétikusabbá alakítása, nyugodt tanulási 

környezet biztosítása. 

 Az egészséges életvitel és ellátás feltételeinek megteremtése. 

 A kollégium családpótló szerepének erősítése, a szülővel és iskolával való szoros 

kapcsolattartás segítségével. 

 A kollégista tanulók tanulási motivációjának, tanulási eredményességének javítása. 

  A szabadidő kulturált eltöltésének lehetővé tétele, változatos, többféle igénynek 

megfelelő programok biztosítása. 

 A szokás-és hagyományrendszer erősítése a közösségi tevékenységben. 

 A pályázati tevékenység és eredményesség fejlesztése. 

 Az iskolákkal való együttműködés fejlesztése a tevékenységrendszer minden területén. 

  



6 
 

3. A TANÉV FELADATAI 

 A tanév pedagógiai feladatainak teljesítéséhez szükséges tervezési, szervezési és 

lebonyolítási tevékenységek összehangolása, megvalósítása. 

 A működéssel kapcsolatos feladatok végrehajtása, különös tekintettel a takarékosságra. 

 A pedagógiai munka fejlesztése az tanulás eredményességének érdekében. 

 A tanulási tevékenység feltételeinek erősítése a tanuláshoz szükséges eszközök és a 

környezet fejlesztésével. 

 Pályázati tevékenység kialakítása. 

 A kollégium külső kommunikációjának, marketingtevékenységének kialakítása. 

 A KRÉTA tanügyigazgatási rendszer hiánytalan, pontos és naprakész vezetése. 

 A külső kommunikáció és a marketing tevékenység hatékonyságának fejlesztése. 

 A pedagógusok (nevelők) jogszabályban előírt továbbképzési kötelezettségének 

időarányos teljesítése, az ezzel kapcsolatos szervezési, tervezési feladatok 

megvalósítása. A pedagógus előmeneteli rendszer előírásainak teljesítése.  

 A hagyományrendszer működtetése, fejlesztése.   
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4. A FELADATOK MEGVALÓSÍTÁSA 

4.1. A tanév pedagógiai feladatainak teljesítéséhez szükséges tervezési, szervezési és 

lebonyolítási tevékenységek összehangolása, megvalósítása 

Feladat Felelős Határidő 

A pedagógiai program és a házirend 
felülvizsgálata, a szükséges változtatások 
és kiegészítések rögzítése. 
A szabályzatok elfogadása, 
nyilvánosságának biztosítása. 

Horváthné Madarász 
Zsuzsanna ig. 

2022. augusztus 31. 

A tanévnyitó értekezleten elfogadott 
munkaterv véglegesítése. 

 Horváthné Madarász 
Zsuzsanna ig. 

2022. szeptember 15. 

A tanév kollégiumi rendjének 
meghatározása, eseménynaptár/ütemterv 
elkészítése. 

Mártonka Ferenc 
igh. 

2022. szeptember 15. 

A végleges csoportbeosztás elkészítése, 
feltöltése a KRÉTA rendszerbe. 

Mártonka Ferenc 
igh. 

2022. szeptember 15. 

A szilenciumi és egyéb foglalkozások 
rendjének véglegesítése.  

Mártonka Ferenc 
igh. 

2022. szeptember 15. 

A KRÉTA rendszer feltöltése, az 
alapadatok ellenőrzése, a benne szereplő 
egyéb adatok aktualizálása. 

Horváthné Madarász 
Zsuzsanna ig. 

2022. szeptember 15. 
(A változások 
tekintetében 
folyamatos.) 

Csoportvezetői munkatervek elkészítése 
Mártonka Ferenc 

igh. 
2021. szeptember 12. 

A tanulási tevékenységhez szükséges 
eszközök áttekintése, a hiányzó eszközök 
beszerzésére vonatkozó kérelem 
elküldése a Centrumnak. 

Igazgatóhelyettesek 2022. szeptember 30. 
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4.2. Az intézmény működésével kapcsolatos feladatok végrehajtása 

Feladat Felelős Határidő 

A szervezeti és működési szabályzat és a 
házirend felülvizsgálata, a szükséges 
változtatások és kiegészítések rögzítése. 
A szabályzatok elfogadása, 
nyilvánosságának biztosítása. 

Horváthné Madarász 
Zsuzsanna ig. 

2022. augusztus 31. 

A dolgozók munkaügyi adatainak 
áttekintése, aktualizálása (pl. 
továbbképzések rögzítése, változások 
felvezetése, stb.). 

Horváthné Madarász 
Zsuzsanna ig. 

2022. szeptember 15. 
(A változások 
tekintetében 
folyamatos.) 

Intézményi közzétételi lista aktualizálása. 
Horváthné Madarász 

Zsuzsanna ig. 
2022. szeptember 15. 

Munkavédelmi feladatok teljesítése, 
intézménybejárás. 

Horváthné Madarász 
Zsuzsanna ig. 

2022. szeptember 10. 

Az iskola helyiségei használati rendjének 
aktualizálása a 2022/2023-as tanévre 
(társalgók, könyvtár, tanulói szobák, 
tanulószobák). 

Mártonka Ferenc  
igh. 

2022. szeptember 15. 

A belső kommunikáció tárgyi 
feltételrendszerének áttekintése (címlista, 
egyéb adatok, eszközök) és szükséges 
módosítások, kiegészítések 
elkészítése. 

Horváthné Madarász 
Zsuzsanna ig. 

2022. szeptember 15. 
(A változások 
tekintetében 
folyamatos.) 

Takarékossági célok és feladatok 
megfogalmazása, a dolgozók és a tanulók 
tájékoztatása. 

Horváthné Madarász 
Zsuzsanna ig. 

2022. szeptember 1. 

A karbantartási, üzemeltetési feladatok 
folyamatos ellátása, takarékossági 
intézkedések magvalósulásának 
ellenőrzése. 

Horváthné Madarász 
Zsuzsanna ig. 

Folyamatos 

Vagyonvédelem. A kollégium 
berendezési tárgyainak, eszközeinek 
megóvása érdekében folyamatos 
tájékoztatás és ellenőrzés biztosítása. A 
kártérítési felelősség érvényesítése a 
tanulók körében. 

Mártonka Ferenc  
igh. 

Folyamatos 
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4.3. A pedagógiai munka fejlesztéséhez kapcsolódó feladatok 

Feladat Felelős Határidő 

A szilenciumok rendjének kialakítása, 
csoportonként a szabad szilenciumon 
részt vevő tanulók körének 
meghatározása, egyéni fejlesztések 
tervezése. 

Mártonka Ferenc 
igh. 

2022. szeptember 15. 

Az oktatókkal való kapcsolattartás 
rendjének kialakítása, folyamatos 
konzultáció biztosítása. 

Mártonka Ferenc 
igh. 

Folyamatos 

Az iskolán kívül elérhető tananyagok, 
segédanyagok, egyéb oktatást segítő 
eszközök megismerésének és 
használatának ösztönzése. 

Mártonka Ferenc 
igh. 

Folyamatos 

Tanulásmódszertani továbbképzések 
keresése, a részvétel biztosítása. 

Horváthné Madarász 
Zsuzsanna ig. 

Folyamatos 

A KRÉTA ESL és Fókusz modul 
megismertetése a kollégiumi nevelőkkel, 
a modulok használatának beépítése a 
mindennapi gyakorlatba. 

Horváthné Madarász 
Zsuzsanna ig. 

Folyamatos 

A szabadidős foglalkozások, rendszeres 
és eseti programok (pl. szakmai 
előadások, tevékenységek) körének 
kialakítása, tervezése. 

Mártonka Ferenc 
igh. 

2022. szeptember 15. 

A diákönkormányzat tevékenységének 
támogatása. 

Gelencsér Attila 
DÖK segítő 

Folyamatos 

Kapcsolattartás a partneriskolákkal a 
sajátos nevelési igényű tanulókat érintő 
feladatok vonatkozásában. Az iskolában 
biztosított fejlesztő tevékenység 
támogatása. 

Horváthné Madarász 
Zsuzsanna ig. 

Folyamatos 
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4.4. Kommunikációs és marketing tevékenység 

A kollégiumnak önálló beiskolázása nincs, a kollégium tanulói körét az iskolák távolabbról 

érkező, kollégiumi ellátást igénylő diákjai határozzák meg. A kollégiumi ellátás minősége, az 

ott folyó pedagógiai munka színvonala azonban hatással van a partneriskolák beiskolázására. 

Fontos a megfelelő külső kommunikáció, illetve a hatékony marketingmunka. 

Feladat Felelős Határidő 

A kollégium honlapjának létrehozása.  
Horváthné Madarász 

Zsuzsanna ig. 
2022. szeptember 30. 

A honlap folyamatos gondozása, 
feltöltése a kötelező adatokkal, illetve a 
kollégiummal kapcsolatos 
információkkal, aktuális hírekkel. 

Horváthné Madarász 
Zsuzsanna ig. 

Folyamatos 

Önálló Facebook oldal létrehozása, 
gondozása. 

Horváthné Madarász 
Zsuzsanna ig. 

2022. szeptember 30. 
Folyamatos 

 

4.5. Az oktatói humánerőforrás fejlesztéséhez szükséges tevékenységek megvalósítása 

Feladat Felelős Határidő 

Teljesített továbbképzések áttekintése, 
adminisztrálása.   

Horváthné Madarász 
Zsuzsanna ig. 

2022. szeptember 15. 

A 2023/2024. évi beiskolázási terv 
elkészítése. 

Horváthné Madarász 
Zsuzsanna ig. 

2023. március 15. 

A 26/2013. (VIII. 30.) Korm. rendeletnek 
megfelelően a pedagógusminősítésekre 
való jelentkezés. 

Horváthné Madarász 
Zsuzsanna ig. 

2023. április 30. 
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5. ESEMÉNYNAPTÁR A 2022/2023-AS TANÉVRE 

A tanév rendjében nem szabályozott helyi időpontok, események 

Értekezletek 

● Alakuló értekezlet:    2022. augusztus 22. hétfő 

● Tanévnyitó értekezlet:    2022. augusztus 30. kedd 

● MIR értekezlet:     2022. október 6.  csütörtök  

● Osztályozó értekezletek (Dráva Völgye): 2023. január 23-25. hétfő-szerda 

● Félévi értekezlet:     2023. január 30. hétfő   

● Osztályozó értekezletek (Dráva Völgye): 2023. május 2.  hétfő  

● Osztályozó értekezletek (Dráva Völgye): 2023. június 7-8. kedd-szerda  

● Tanévzáró értekezlet:    2023. július 3.  hétfő 

Szülői értekezletek 

● 2022. augusztus 31.  szerda 

● 2022. szeptember 23.  péntek 

● 2023. március 3.    péntek 

Ünnepélyek, emléknapok – Kaposvári SZC Dráva Völgye Technikum és Gimnázium 

(A kollégium önálló ünnepségeket nem szervez) 

● Tanévnyitó ünnepség    2022. szeptember 1. kedd 

● Október 23-ai ünnepség    2022. október 21. péntek 

● Szalagavató     2023. január 20. péntek 

● Március 15-ei ünnepség    2023. március 14. kedd 

● Ballagás      2023. május 6.  szombat 

● Tanévzáró ünnepség    2023. június 15.  csütörtök 

● Az aradi vértanúk napja    2022. október 6.  

● A kommunista és egyéb diktatúrák 

áldozatainak emléknapja    2023. február 25. 

● A holokauszt áldozatainak emléknapja  2023. április 16. 

● A nemzeti összetartozás napja   2023. június 4. 

Kollégiumi rendezvények: 

● Elsőévesek köszöntése, ünnepi vacsora  2022. szeptember 13. kedd 

● Kollégiumi DÖK közgyűlés   2022. szeptember 15. csütörtök 

● Kollégiumi szecskaavató    2022. szeptember 29. csütörtök 

● Teremlabdarúgó bajnokság indulása  2022. október 31-ig 
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● „Érintetlen természet” – előadás   2022. november 30-ig 

● Színházlátogatások    november 

● Mikulás napi műsoros est   2022. december 6. 

● Karácsonyi ünnepi hét    2022. december 19-21. 

● DVK kupa – meghívásos labdarúgó torna 2023. január 

● Korcsolyázások     2023. január 

● Kollégiumi sportbajnokságok indulása  2023. február 

● Részvétel és közreműködés a DVK farsangon 2023. február 

● Nőnapi zenés est     2023. március 8. kedd 

● Végzősök búcsúztatása    2023. április 30. 

● Jutalom kirándulás    2023. április 

● Környezetvédelmi vetélkedő    2023. április 

● Dráva parti kirándulás 

 

 

 

Barcs, 2022. szeptember 15.  

 

 


