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A felvételi lehetőség
A kollégiumba felvételt nyerhetnek azok a lánytanulók, akik Győr város középiskoláinak
valamely évfolyamára beiratkoztak, és tanulmányaikat az iskola lakóhelytől való távolsága
miatt nem, vagy csak nehezen tudnák teljesíteni. Indokolt esetben, például egyesületi
versenysportban való részvétel miatt általános iskolai (felső tagozatos) diákokat is fogadunk,
sőt szabad férőhely esetén alapítványi iskolákban tanulókat is. Ezen túlmenően Győr városban
lakó diák is bekerülhet a kollégiumba, amennyiben azt családi körülményei indokolják, illetve
ha elhelyezését a gyámhatóság kezdeményezi.
A kollégiumi tagság egy tanévre szól, ezért az igényt évente meg kell újítani. A „régi kollégista”
szülője vagy gondviselője gyermeke számára minden év április 20-ig a kollégiumba nyújthatja
be a következő tanévre szóló férőhelyigényét, a 9. évfolyamos tanulóknak pedig az adott
középiskolába május 10-ig kell beadni a kérelmet.
A kollégiumi igények elbírálásakor elsőbbséget élveznek azok a diákok, akik olyan
középiskolákból érkeznek, amelyeknek nincs kollégiuma. Év közbeni felvételre is van
lehetőség szabad kapacitás esetén.
A kollégiumi felvételről legkésőbb június 30-ig írásban küldünk értesítést a szülőnek.
A fenntartó által engedélyezett csoportok száma
A 2020-2021-es tanévben a fenntartó 6 csoport indítását engedélyezte intézményünkben. A
kollégiumi csoportok számát és az egyes csoportokban tanulók létszámát az alábbi táblázat
mutatja. Az adatok a 2020. október 01-jei statisztikai létszámot mutatják.

Csoport
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Létszám
28 fő
26 fő
25 fő
26 fő
20 fő
25 fő

Térítési díj, egyéb díjfizetési kötelezettség
Kollégistáink csak az étkezésért fizetnek térítési díjat.
100 %-os térítési díj összege: 988,- Ft/nap (napi háromszori étkezés)
50 %-os térítési díj összege: 494,- Ft/nap (napi háromszori étkezés)
A kedvezményes étkezési díj megállapítására jogszabály alapján kerül sor. A szülő nyilatkozik
arról, hogy a családban hány eltartott gyermek van. Három vagy több eltartott gyermek esetén
jár a kedvezmény, valamint akkor is, ha a tanuló rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben
részesül, vagy tartósan beteg. Az előzőről önkormányzati határozatot, az utóbbiról orvosi
igazolást kell mellékelni.
A nem állami fenntartású iskolákban tanulók, valamint a nem magyar állampolgárságú diákok a
jogszabályokban előírtak szerint térítési díjat fizetnek a kollégiumi ellátásért, az étkezési díjon
felül.
A kollégium nyitva tartásának rendje
A kollégium szorgalmi időben tanítási napokon tart nyitva. A tanév nálunk az iskolai kezdést
megelőző napon, a beköltözéssel indul és a szakmai gyakorlatok befejeztével ér véget. Év közben
a diákok általában vasárnap délután érkeznek vissza a kollégiumba, és pénteken délután távoznak
otthonukba. Az évközi szünetek ideje alatt kollégistáink nem tartózkodnak az intézményben.
A tanévben tervezett jelentősebb rendezvények, események időpontjai
Az éves munkatervben határozzuk meg kollégiumi szintű rendezvényeink időpontjait.
A legjelentősebb programjaink a 2020-2021-es tanévben:
Feladatok ütemezése

Augusztus
Pedagógus igazolványok érvényesítése, a nyilvántartás áttekintése
Határidő: szeptember 20.
Alakuló/tanévnyitó értekezlet
Téma: A csoport- és szobabeosztás, valamint a tanári munkarend véglegesítése
A kollégisták beköltözésével kapcsolatos teendők, feladatok megbeszélése
A beköltözés szervezési feladatai
Időpontja: augusztus 24. (hétfő) 1000 óra
Tűz- és balesetvédelmi oktatás
Az alkalmazotti közösség részvételével
Felelős: Tűz- és munkavédelmi megbízott

Beköltözés napja

1. A tanulók sávos időrendszerben történő fogadása, elhelyezése 1400-1800- ig
2. Szülői értekezlet1 a 9. évfolyamosok és az új kollégisták szüleinek 1500-1530- ig
Időpontja: augusztus 31.
3. Tanévindító közgyűlés emeletenként, 20 perces váltásban 1800-ban
Téma: bemutatkozás, legfontosabb elvárások, tudnivalók
Ideje: szeptember 01. (kedd)
Tematikus foglalkozások éves rendjének tervezése
Diák önkormányzati munkát segítő tanár
Határidő: augusztus vége
Szeptember
A házirend, a napirend, a baleset- és tűzvédelmi előírások ismertetése csoportszinten, az
oktatáson való részvétel dokumentálása
Határidő: szeptember 10.
Ének és zenekari toborzó- hangosbemondón keresztülHatáridő: szeptember 10.
Az intézményi KIR és KRÉTA adatok aktualizálása
Határidő: 2020. szeptember 10.
A diák-önkormányzati munka beindításához munkatervi javaslatok, tanulói
programigény összegyűjtése, elkészítése
Határidő: szeptember 11.
Munkaköri leírások elkészítése az új kollegák részére. A csoportvezetői munkaköri
leírások aktualizálása
Határidő: szeptember 11.
Munkaértekezlet
Téma: a kollégium éves munkatervének elfogadása, kollégiumi szintű megbízások kiosztása,
aktuális szervezési feladatok
Időpont: szeptember 14. (hétfő) 1430
A tanév végi beszámoló és a 2020/21-as tanév munkatervének beküldése a Győri
Tankerületi Központba
Határidő: szeptember 16.
A csoport- és tematikus foglalkozások látogatása (külön ütemterv szerint)
1

A szülői értekezlet évente 1-szer van, szükség esetén többször.

Határidő: szeptember 15.
Közreműködés kollégiumi étkezési térítési díjak megállapításához, a szülői Nyilatkozatok,
jegyzői határozatok, szakorvosi vélemények összegyűjtése
A hátrányos, halmozottan hátrányos helyzetű tanulók határozatainak bekérése
Határidő: szeptember 20.
Diákközgyűlés
Téma: 1. A 2020-21-as kollégiumi munkaterv ismertetése,
2.A DÖK éves munkatervének elfogadása
Időpont: szeptember 16. (szerda) 1800
Pályaorientációs projektnap (9. és 12. évfolyam tematikus foglalkozás kiváltása)
Időpont: szeptember 24.(csütörtök) 1700-1900
A csoportmunkatervek, szakköri munkatervek elkészítése, leadása
Határidő: szeptember 21.(hétfő)
Szakkörök, diákkörök meghirdetése, tanulói jelentkezés
Határidő: szeptember 30.
A partner iskolák igazgatóinak tájékoztatása a felvett kollégista tanulóikról
Határidő: szeptember 30. (szerda)
Október
A kollégiumi törzskönyv megnyitása, folyamatos vezetése
Időpont: október 1.
A tisztasági verseny beindítása
Határidő: október 1. (csütörtök)
A diákkörök, szakkörök beindítása
Határidő: október 1. (csütörtök)
Fenntarthatósági témahét
Időpont: október 05-09. (tavaszi pótlása)
Október 6-i megemlékezés kollégiumi szinten
Időpont: október 6. (kedd) 1730
Október 6-i a városi ünnepségen való részvétel
Időpont: október 6.
Októberi statisztika elkészítése az október 1-jei állapot alapján
Határidő: október 6.

A 9. évfolyamosok bemutatkozása és avatása, ajándékkészítés

Időpont: október 15. (csütörtök) 1800 óra
HIDEG VACSORA
Problémás tanulók számbavétele, a velük való törődés megszervezése
Határidő: október 3. hete
Felmérés a kollégisták családi körülményeiről, szociális helyzetéről, valamint a káros
szenvedélyeiről
Határidő: október 3. hete
Egészségnevelési hetek programjának összeállítása
Határidő: október 3. hete
Megemlékezés másként az 1956-os forradalomról
56-os emlékhelyek felkeresése a városban az érdeklődő diákok részvételével
Időpont: október 19. (Hétfő) 1600
Őszi szünet: 2019. október 23. – 2019. november 01-ig
(szünet előtti utolsó tanítási nap október 25. péntek, a szünet utáni első tanítási nap november
02. (hétfő)

November
Egészségnevelési hetek (2 hét) programjai (külön programterv szerint)
Időintervallum: november 02. - november 13. között
Időpont: november 18. (szerda) 10.00
December
Énekkari programok
1. Adventi zenei program a kollégiumban
Időpont: december 16. (szerda) 1800 óra
„A szintek tisztasági versenye”
Az emeleti szobák napi pontozásának összesítése
A vizsgált intervallum a szobák ellenőrzése és pontozása alapján:
október 1. és december 7. közötti időszak
„A legotthonosabb szoba” versenyének lezárása
Határidő: december 12. (munkanap) 10.00 óra
Az értékelésben részt vesznek: intézményvezető, intézményvezető-helyettes, DÖK elnök
A szeretet ünnepe a diákság számára

Időpont: december 15. (kedd) 1800 óra
Ünnepség keretében kerül sor:
„A legotthonosabb szoba” cím kiadására és a „Szintek tisztasági versenyé”-nek
eredményhirdetésére
A kollégiumi újság 1. számának megjelenése
Határidő: december 16. (Szerda)
Téli szünet: 2020. december 18. – 2021. január 04.
(a szünet előtti utolsó tanítási nap december 20. péntek, a szünet utáni első tanítási nap január
04. (hétfő)
Január
A kollégiumi újság 2. számának megjelentetése
Határidő: január 10-ig
Farsang a kollégiumban a Jedlik fiúkollégiummal közösen
Időpont: 11. (csütörtök)

1800

(hideg vacsora)
A kollégiumi honlap frissítése, aktualizálása
Határidő: január vége
Esélyegyenlőségi projektnap
Időpont január 27. (szerda)
Érzékenyítő program
Éljük át fogyatékkal élő honfitársaink mindennapjainak nehézségeit
Vak-vacsorán való részvétel az érdeklődő diákok számára (max: 15 fő)
Határidő: január 27. (szerda)
A félévi munka csoportszintű értékelése megadott szempontok alapján. A diák-kitüntetési
javaslatok leadása.
Határidő: február 02. (kedd)
Tanítási év első féléve 2021. január 22-ig tart. Az iskolák 2021. január 31-ig értesítik a
tanulókat, kiskorú tanuló esetén a szülőket az első félévben elért tanulmányi
eredményekről.

Február

Szavazás az I. Aranytoll-díj pályázóira (őszi és téli számban megjelent cikkek)
Időpont: január 20-ig
Félévi nevelőtestületi értekezlet
Téma: 1. Az első félévi kollégiumi munka értékelése
2. Döntés a diákkitüntetésről
Időpont: február 09. (kedd) 1300-1500-ig
A harmadik diákközgyűlés megtartása
Téma: 1. A félévi tanulmányi és közösségi munka értékelése
1. Beszámoló a DÖK munkájáról, a végzős tisztségviselők munkájának megköszönése,
a feladatok átadása az új DÖK tagoknak
Kossuth Zsuzsanna Nap
Ünnepi megemlékezés a névadóról, koszorúzás és diákkitüntetések átadása,
közreműködik az énekkar Hegedűs hajnalka vezetésével,
intézményvezető, intézményvezető-helyettes
Ideje: február 17. (szerda) 18.00
(ünnepi hideg vacsora az ebédlőben)
A kommunista diktatúra áldozatainak emléknapja
Megemlékezés faliújságon
Határidő: február 19.
„10x10 labda a kosárban” vetélkedő meghirdetése kollégiumi szinten
Határidő: február 28.
Március
A pénzhét programjai (11. és 12. évfolyam tematikus foglalkozások kiváltása)
Időpont: február 25 – március 01. között
Házi szavalóverseny
Helye: kreatív kuckó
Időpont: március 04. (csütörtök) 17 óra
Megemlékezés március 15-ről faliújságon keresztül
Határidő: március 11.
„10x10 labda a kosárban” városi fordulójának meghirdetése
Határidő: március 15-ig
Kossuth Zsuzsanna városi szavalóverseny meghirdetése
Határidő: március 15-ig
Digitális témahét (9. évfolyamosok tematikus foglalkozásainak kiváltása)

Időpont: március 22-26. között
„10x10 labda a kosárban” háziverseny lebonyolítása, a kollégiumi válogatott csapat
összeállítása az eredmények alapján
Határidő: március 16-19.
Tavaszi szünet: 2021. április 01. – 2021. április 06-ig
(a szünet előtti utolsó tanítási nap március 31. szerda, a szünet utáni első tanítási nap
2021. április 07. szerda.)
Április
A Kollégisták Városi Kossuth Zsuzsanna Szavalóversenyének lebonyolítása
Időpont: április 07. (szerda) 16.30 óra
„10x10 labda a kosárban” városi fordulójának lebonyolítása
Időpont: április 08. (csütörtök) 16 óra, rossz idő esetén április 19. (hétfő) 16 óra
Költészet napi megemlékezés faliújságon keresztül
Határidő: április 08. csütörtök)
Ballagások előkészítése, tablókészítés
Határidő: ballagásig
Tavaszi nevelési értekezlet
Téma: Tapasztalatcsere látogatás
Időpont: április 12.
A Holocaust Áldozatainak Emléknapja, megemlékezés faliújságon keresztül
Határidő: április 15. (csütörtök)
Kollégiumi újság 2. számának megjelenése
Határidő: április 27. (kedd) „Aranytoll” szavazás határidő: április 30.
A kollégiumi ballagás lebonyolítása
Időpont: április 19-23 között
Az I. Aranytoll díj átadása
Időpont: február 09. (kedd) 1730 óra
Részvétel a városi ballagáson
Időpont: április 19-23 között
Kollégiumi tagság megújítása, kérvények beadása, elbírálása
Határidő: április 22- 30-ig
Az érettségizők április végén mennek utoljára iskolába.

Május

Az év végi beszámolók szempontsorának kiadása
Határidő: május 25. (kedd)
A nyári gyakorlatosok számának összegyűjtése
Határidő: május 27. (csütörtök)
Június
Beiratkozás
Időpont: június 10-11.
A tanév munkájának értékelése csoportszinten (a beszámolók leadása)
Határidő: június 25. (péntek)
Tanévzáró értekezlet
Téma:
1. A tanév munkájának értékelése
2. Szorgalmi időszak utáni feladatok megszervezése
(érettségi, szakmai gyakorlat, felújítási munka, stb.)
Időpont: június 30. (szerda)
2021-2022-es tanévre felvettek kiértesítése, a tanév előkészítése, munkaerő gazdálkodás
Határidő: június vége

A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, beosztása

Sorszám Végzettség Szakképzettség
1.
Jogi szakokleveles közoktatási szakember
Pedagógiatanár MA
egyetem Pályaorientációs tanár
Kistérségi tanügy-igazgatási szakértő
(szakvizsga)
főiskola Közoktatási vezető (szakvizsga)
Tanító
OKJ
Segédkönyvtáros – felsőfokú
2.
egyetem Humánerő
Felnőttoktatási szakértő
Közoktatási vezető (szakvizsga)
főiskola Tanító
3.

egyetem Pedagógia bölcsész-pedagógiatanár MA
főiskola Tanító

4.

egyetem Közgazdász tanár - vendéglátó szakirány
főiskola Turizmusszervező és tanár

5.

főiskola

6.

7.

Magyar -orosz szakos tanár

egyetem Angol szakos nyelvtanár
Felnőttoktatási szakértő
Közoktatási vezető (szakvizsga)
főiskola Történelem szakos tanár
Angol nyelv és irodalom szakos tanár
egyetem Pedagógiatanár MA
egyetem Addiktológiai konzultáns

8.

egyetem
Pedagógiatanár MA
főiskola
Matematika-ének szakos tanár

9.

egyetem Pedagógiatanár MA
Német nyelvtanár
főiskola Közoktatási vezető (szakvizsga)
Történelem-orosz szakos tanár
OKJ
Szoftverüzemeltető
Magyar nyelv és irodalom szakos tanár
főiskola
Tanító
egyetem
Földrajz szakos tanár MA
főiskola
Földrajz-történelem szakos tanár

10.
11.

Nevelő – oktató munkát segítők

Feladatkör / minősítése

Intézményvezető
Mesterpedagógus
(PÉM/PSZE szakértő)

Intézményvezető-helyettes
Pedagógus II.
Kollégiumi nevelőtanár/
csoportvezető
Pedagógus II.
Kollégiumi nevelőtanár/
csoportvezető
Pedagógus I.
Kollégiumi nevelőtanár/
csoportvezető
Pedagógus I.
Kollégiumi nevelőtanár/
csoportvezető
Pedagógus II.
Kollégiumi nevelőtanár/
csoportvezető
Pedagógus I.
Kollégiumi nevelőtanár/
csoportvezető
Pedagógus I.
Kollégiumi nevelőtanár
Mesterpedagógus
(Szaktanácsadó)
Kollégiumi nevelőtanár 0,5/
Pedagógus I.
Kollégiumi nevelőtanár/
Pedagógus I.

Sorszám Végzettség
főiskola
1.
OKJ
érettségi
2.

főiskola

Szakképzettség

Feladatkör / minősítése

Tanító
Gyermek- és ifjúságvédelmi ügyintéző
statisztikus/képesített könyvelő/ vállalati
tervező
Magyar nyelv és irodalom szakos tanár
Tanító

Kollégiumi titkár

Könyvtáros 0,5

Foglalkozások nélküli munkanapok kollégiumban
2020.10.15

A 9. évfolyamosok bemutatkozása és avatása, ajándékkészítés

2020.12.16

Énekkari programok

2020.12.15

A szeretet ünnepe a diákság számára

2021.01.11

Farsang a kollégiumban a Jedlik fiúkollégiummal közösen

2021.03.16

„10x10 labda a kosárban” háziverseny lebonyolítása

2021.04.08

„10x10 labda a kosárban” városi fordulójának lebonyolítása

A kollégium a Fogadó órákat és az intézmény bemutatását szülői igény szerint szervezi,
ill. az utóbbi esetében emailben küldjük meg az alap és középfokú intézményeknek.
A pedagógus-továbbképzési kötelezettség teljesítésének és dokumentálásának szakmai
ellenőrzése 2021. január 4. és 2021. március 31. között, a 27/2020. (VIII.11.) EMMI
rendelet szerint.

Szabadidős tevékenységek
2020/2021

Téma

Szakkörvezető

Hely

Idő

Énekkar

Hegedűs Hajnalka

Zeneszoba

Kedd
18:00- 19:00

Újságírás

Pósa Márta

Diáktanya

Szerda
17:00-18:00

Fehérvári Zsuzsanna

I.e. tanuló

Szerda
18:15-19:00

Filmklub

Takács Tiborné

könyvtár

Hétfő
19:30-21:30

Rejtvényfejtő

Csernák Andrea

III. e. tanuló

szerda
18.00-19.00

Kis közgazdász

Hujber Zita

II. e. tanuló

Kedd
20:00-21:00

Sport

Vincze Judit

változó

Csütörtök
17:30-18:30

IIII. e. tanuló

Hétfő
20.15-21.00

Katasztrófavédelem

Közös haza konfliktusai Csendes Tünde

