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A tanév rendje 

1. Szorgalmi idő: első tanítási nap  2022. szeptember 1. (csütörtök) 
   utolsó tanítási nap 

9-11. évfolyamon 2023. június 15. (szerda) 
12-13. évfolyamon 2023. május  4. (csütörtök) 

 
Az első félév utolsó tanítási napja 2023. január 20. (péntek) 

 

A tanítási napok száma: 183 nap,  

szakgimnáziumban: 179 nap, 

gimnáziumban:        180 nap 

 

A kollégiumi foglalkozásokat 36 hétre tervezzük. 

 
2. Tanítási szünetek: 

őszi szünet 2022. november 2-től  november 4-ig 
    szünet előtti utolsó tanítási nap október 28. (pntek) 

      visszaérkezés a kollégiumba: november 6.(vasárnap)   
    szünet utáni első tanítási nap november 7. (hétfő) 

 
téli szünet      2022. december 22-től 2023. január 2-ig 

    szünet előtti utolsó tanítási nap december 21. (szerda) 

      visszaérkezés a kollégiumba: 2023.január 2. (hétfő) 
    szünet utáni első tanítási nap 2023. január 3. (kedd) 

 
tavaszi szünet  2023. április 6-től április 11-ig 

    szünet előtti utolsó tanítási nap április 5. (szerda) 

      visszaérkezés a kollégiumba: április 11. (kedd) 
    szünet utáni első tanítási nap április 12. (szerda) 

 

 

Foglalkozás nélküli munkanapok 

 

A kollégium partneriskolánk tanítás nélküli munkanapjaihoz igazítja foglalkozás nélküli 

munkanapjait. 

 
Munkaszüneti napok a 2022/2023. 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:  
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23/2021. (VI. 1.) ITM rendelet a 2022. évi munkaszüneti napok körüli munkarendről 

 

október 15. (szombat) – munkanap  

október 31. (hétfő) - pihenőnap 

Az éves munkaterv készítését meghatározó dokumentumok 

• A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 

• 229/2012. (VIII. 28.) Korm. R. a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról 

• A Kollégiumi nevelés országos alapprogramja  

• 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a 

köznevelési intézmények névhasználatáról  

• 326/2013. (VIII. 30.) Korm. R. a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a 

közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési 

intézményekben történő végrehajtásáról 

• A köznevelésért felelő minisztere 22/2022. (VII. 29.) BM rendelet a 2022/2023. tanév 

rendjéről 

• A Kollégium Házirendje  

• A Tokaji Gróf Széchenyi István Középiskolai Kollégium Pedagógiai Programja  

• Beszámoló a Tokaji Gróf Széchenyi István Középiskolai Kollégium 2021/2022-os 

tanévben végzett munkájáról 

• A SzSzC Tokaji Ferenc Technikum, Szakgimnázium és Gimnáziuma ütemterve 

 

I. Nevelési-oktatási feladatok 

 
A 2022/2023. tanév feladatai, célkitűzései  

• A Köznevelési Regisztrációs és Tanulmányi Alaprendszer lehetőségeinek nagyobb 

fokú kihasználása, e- Napló kollégiumi moduljának működtetése 

• A szakmai működés hatékonyságának javítása. Belső és külső kapcsolatok javítása. 

• Az újonnan érkező tanulók beilleszkedésének az elősegítése 

• Csoportok, alapközösségek kialakítása 

• Biztonságos intézmény működésére vonatkozó előírások betartása, betartatása 

• Öko Iskolai program folytatása a kollégium tevékenységrendszerében 

• Örökös Ökoiskolai cím megpályázása 

• Boldog Iskolai program folytatása a kollégiumi tevékenységrendszerében 

• A nevelés területén elért eredmények javítása egységes és következetes nevelőtanári 

tevékenység megvalósításával, a tanulói kötelességek, elvárások egyértelmű 

megfogalmazása, megkövetelése 

• A kollégiumi nevelőtestület egységének további erősítése 

• A kollégiumi dokumentumok aktualizálása 

• A szakmai ellenőrző tevékenység erősítése  

• A nevelő-oktató munka tervezésére, dokumentálására előírt tervek elkészítése  
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• A kollégium kapcsolatrendszerének szélesítése – együttműködés a partner 

intézményekkel, szülői házzal – együttműködés rendszerének kidolgozása 

• A munkaidő, munkabeosztás pontos nyilvántartása, feladattal terhelt órák 

dokumentálása  

• A kollégiumi honlap folyamatos frissítése, aktualizálása  
• A diákok véleményének figyelembe vétele a programok tervezése és lebonyolítása 

során, a DÖK szerepének erősítésével 

 

Kiemelt feladatok, fejlesztendő területek 

• Egységes nevelési elvek alkalmazása 

• Az elért tanulmányi eredmények megtartása 

• A pedagógusok közötti együttműködés és kommunikáció erősítése 

• Egyenletesebb feladatelosztás 

• A diákok bevonása a munkatervi feladatok végrehajtásába 

• A pedagógus kompetenciák hatékonyabb alkalmazása 

• A módszertani eszköztár gazdagítása 

• Az alapfeladatok magas szintű végrehajtása minden kolléga részéről 

• Tudásmegosztás a szervezeten belül 

 

II. Szakmai, pedagógiai feladatok 

Pedagógiai feladatok 

Nevelő munka 

• A tanulók megismerése, egyéni fejlesztésük tudatos tervezése, a fejlesztési 

eredmények dokumentálása.   

• A differenciált, egyéni bánásmód, az egyéni törődés erősítése. 

• A tanulói kötelességek, elvárások egyértelmű megfogalmazása. 

• Egyéni fejlődést erősítő pozitív, ösztönző visszajelzés a tanulóknak. Az egyéni-, és 

csoport értékelés megerősítése. 

• Együttműködés a tanulók egyéni problémáinak kezelésében segítő szakemberekkel.  

• A megfogalmazott célok megvalósítása érdekében a nevelési helyzetekben rejlő 

lehetőségek kihasználása. 

Tanulás segítése 

• A tanulók tanulmányi munkájának folyamatos nyomon követése, ellenőrzése, 

értékelése. A bukások számának csökkentése.  
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• A tanulók felzárkóztatásának és tehetséggondozásának megszervezése és folyamatos 

működtetése. 

• A tanulás segítés különböző munkaformáinak alkalmazása a tanulókkal való 

foglalkozás során. 

• A tanulószobai foglalkozások hatékonyságának erősítése, tanulási idő hatékony 

kihasználása, a hangsúly áthelyezése a felügyeletről a tanulás segítésére. 

• A meglévő pedagógus kompetenciák hatékony kihasználása a tanulói eredményesség 

érdekében. 

Környezeti nevelés 

• Saját környezet iránti igényesség kialakítása, fejlesztése. 

• A szelektív hulladékgyűjtés feltételének javítása és működtetése 

• Állagmegóvás terén minden kollégának kiemelt feladata a rongálás megelőzése, a 

károkozások számának további csökkentése 

• „Ökoiskola” címmel vállalt feladatok megvalósítása 

• Környezettudatos, takarékos szemléletmód kialakítása, gyakorlati alkalmazása.  

Egészség nevelés 

• Egészségnevelési programok szervezése, megtartása, külsős szakemberek 

bevonásával, városi programok látogatása. 

• Egészségnevelési, prevenciós foglalkozások, rendezvények szervezése, tanulói 

igények alapján. 

• Felmérés készítése a diákok körében életmódjukkal kapcsolatban. 

Kollégiumi nevelés országos alapprogramjának megvalósítása 

• Az alapprogramos témakörök meghatározott témahetekhez és témanapokhoz 

illesztése. 

• Csoportfoglalkozásokon a csoportmunka, kooperatív technikák alkalmazása, tanulói 

tevékenykedtetés előtérbe helyezése. 

• További módszertani gazdagítás a csoportfoglalkozások eredményesebbé tétele 

érdekében. 

• A meglévő IKT eszközök hatékonyabb használata csoportfoglalkozásokon. 

Partneri együttműködés 

• Pedagógusok közötti kommunikáció erősítése a hatékony együttműködés érdekében. 

• Diákok javaslatainak figyelembe vétele a programok tervezése és megvalósítása során. 

• Az együttműködés erősítése a partnerintézményekkel. 

• A szülőkkel való együttműködés lehetőségeinek fejlesztése. 
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Ifjúságvédelmi tevékenység 

• Az intézmény vezetése és érintett pedagógusa információkkal rendelkezik minden 

tanuló szociális helyzetéről. 

• A hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű tanulók pontos felmérése. 

• A hátrányos, halmozottan hátrányos, veszélyeztetett tanulók figyelemmel kísérése, 

kiemelt figyelem egyéni törődésük megvalósítására. 

• Szociális- segítő munkatárs bevonása a gyermek és ifjúságvédelmi feladatokba. 

Mérés-értékelés 

• Tanulók munkájának, tevékenységének értékelése 

• Csoportvezetői értékelések: negyedévente (csoportfoglalkozás) félévkor és évvégén 

(intézményvezető) 

• Intézményvezetői értékelés: félévkor és évvégén 

• Nevelőtanárok teljesítményértékelése 

• Pedagógus-, vezetői-, intézményi önértékelés tervezése, lebonyolítása. 

• A tanuló eredményeiről fejlesztő céllal folyamatos visszacsatolás a tanulónak és 

szüleinek/gondviselőjének 

Vezetői program megvalósításához kapcsolódó feladatok 

• A biztonságos intézmény működés és a megfelelő lakhatási feltételek biztosítása 

• Belső ellenőrzés, önértékelés végrehajtása, a szükséges korrekciók megtétele. 

• Az intézményi működés folyamatos elemzése. 

• Az értékközpontú nevelési szemlélte kialakítása a kollégiumi szocializációs 

tevékenységek keretében. 

 

Szakmai feladatok 

• Intézmény bejárása, állapotfelmérés 

• Tanulók tűz-, munka-, balesetvédelmi oktatásának megszervezése, dokumentálása, 

tűzriadók lebonyolítása 

• Informatikai adatbázis (KIR, KRÉTA) adatainak frissítése, aktualizálása 

• Intézményi OSA statisztika elkészítése 

• Tantárgyfelosztása feltöltése az elektronikus felületre 

• A kollégisták újrajelentkeztetése a 2023/2024-es tanévre 

• Szülők, tanulók kiértesítése a kollégiumi felvételről 

• Pedagógiai-, szakmai munka értékelése 

• Tanévzáró értekezlet, jegyzőkönyv megküldése a fenntartónak 

• Intézményi vagy csoportszintű megemlékezés megtartása az évfordulókhoz 

kapcsolódóan 
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III. Helyzetelemzés 

 

A 2022/2023. évi tanévet 2022. szeptember 1-vel kilenc kollégiumi csoportban 167 tanulóval 

indítottuk.  

A jelenlegi létszám: 168 fő 

 

A csoportlétszámok megoszlása 

 

A csoport 

neve 

Csoport létszáma 

Koll1 18 fő 

Koll2 18 fő 

Koll3 23 fő 

Koll4 18 fő 

Koll5 19 fő 

Koll6 18 fő 

Koll7 18 fő 

Koll8 18 fő 

Koll9 19fő 

 

Személyi feltételek 

 

A kollégiumban 10 fő pedagógus dolgozik.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A kollégiumban a nevelési feladatokat megfelelő képesítésű pedagógusok végzik. 

 

Tárgyi feltételek 

 

Kollégiumunkban a szükséges javítások minden éven elvégzésre kerülnek. A portás- 

karbantartóink oroszlánrészt vállalnak a munkálatokból. A tankerületi központba bejelentett 

hibák elvégzésre kerülnek.  

Bolega László 

Farkas Zoltán 

koll 4 csoport vezetője 

kollégiumi nevelőtanár 

Gaál Erika koll 3 csoport vezetője 

Kecskés Istvánné koll 5 csoport vezetője 

Ladinszki Tünde Intézményvezető 

koll 1 csoport vezetője 

László Olga 

Májerné Blanár Katalin 

koll 6 csoport vezetője 

koll 9 csoport vezetője 

Nagyné Veréb Ágnes Intézményvezető helyettes 

 koll 7 csoport vezetője 

Rezsu Krisztián koll 2 csoport vezetője 

Takács Gergely koll 8 csoport vezetője 
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A tanév indításához a feltétel rendszerünk adott, de vannak területek, amelyek változtatásra, 

felújításra szorulnak. 

 

• az elmaradt vizesblokk felújítása, kimaradt ablakok cseréje 

• tanulói szobák bútorzatának (szekrények) felújítása 

• elektromos vezetékek, konnektorok cseréje 

• földszint járólap csere, balesetveszélyes 

 

. 

 

IV. Kollégiumi foglalkozások 
 

 

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) a) pontjában meghatározott 

foglalkozások látogatása alól - a kollégium házirendjében meghatározott elvek szerint, részben 

vagy egészben, kivéve az ebben a keretben szervezett tematikus csoportfoglalkozásokat - 

felmentést kaphat. 

Felzárkóztató, tehetség-kibontakoztató, speciális ismereteket adó felkészítő, egyéni vagy 

csoportos foglalkozások 

 

A szilenciumok közösségenként a tanulószobákban folynak állandó pedagógus segítséggel 

vagy a lakószobákban szúrópróba szerű ellenőrzés mellett. 

Korrepetálásra és felzárkóztató foglalkozásra van lehetőség: történelem, magyar nyelv és 

irodalom, matematika, kémia, biológia tantárgyakból. 

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. 

 

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. 

 

Szabadidő eltöltését szolgáló csoportos foglalkozások 
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1. Rendszeres foglalkozások 

• Felzárkóztató, korrepetálás matematikából 

• Érettségi előkészítő: matematika, történelem 

• Boldogságóra foglalkozások 

• Dúdolás és pengetés 

• Fotóséta 

• Diákönkormányzat 

• Mindennapi kommunikáció 

• Bűnmegelőzés 

• Zenés képek-képes zenék 

• Kézműves klub 

• Éljünk egészségesen! 

• Sportkör (futball,asztalitenisz, futás, kerékpározás) 

 

2. Nem rendszeres foglalkozások 

• a kollégium hagyományos rendezvényei (pl.: Tokaj város polgára lettem, Széchenyi 

napok, Ezerarcú Tokaj, Pódiumszínpad) 

• karácsonyi-, nőnapi vacsora, farsang, aszfaltrajzverseny stb)  

• DÖK programok  

• Vetélkedők, előadások, megemlékezések 

 

 

V. Belső ellenőrzési terv 

 

Az ellenőrzési terv tartalmazza az ellenőrzés területét, módszerét, az ellenőrzést végző 

személyt, az ellenőrzés idejét és dokumentációját. Az intézményvezető és az intézményvezető 

helyettes előzetes bejelentés nélkül is foglalkozás látogatásra, ellenőrzésre. 

 

 

Ellenőrzési 

terület 

Ellenőrzést végző 

személy 

Ellenőrzés módszere Ellenőrzés 

ideje 

Dokumentum 

Tanügyi 

dokumentáció, 

munkatervek, 

foglalkozási 

tervek 

Intézményvezető 

intézményvezető-

helyettes,  

dokumentumelemzés szeptember, 

január, június 

 

 

 

 

feljegyzés 

Munkaidő, 

foglalkozások 

idejének 

betartása 

Intézményvezető, 

intézményvezető-

helyettes 

megfigyelés 2 alkalom/ 

pedagógus 

feljegyzés 

Túlmunka, 

helyettesítések 

Intézményvezető dokumentumelemzés havonta túlmunka 

kimutatás 

Kollégiumi 

foglalkozások 

Intézményvezető 

intézményvezető-

helyettes,  

foglalkozás látogatás 1 

foglalkozás/ 

pedagógus 

feljegyzés a 

látogatásról 
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Állagmegőrzés Intézményvezető megfigyelés,  

 

szeptember, 

január, június 

 

feljegyzés, 

jegyzőkönyv 

 

  

 VI. Kollégiumi ütemterv 
 

 

 Dátum Tevékenység Felelős 

Augusztus 22. hétfő Kollégium bejárása Ladinszki Tünde 

Nevelőtanárok,  

Augusztus 22. hétfő 

Tanügyi 

dokumentumok 

áttekintése, 

hiányosságok javítása 

Ladinszki Tünde 

Nagyné Veréb 

Ágnes 

Augusztus 23. kedd Alakuló értekezlet Ladinszki Tünde 

Augusztus 24. szerda Tanév előkészítése 

Csoportok kialakítás 

Ladinszki Tünde 

Nevelőtanárok 

Augusztus 25. csütörtök Szobaleltárok 

elkészítése 

Ladinszki Tünde 

Nevelőtanárok 

Augusztus 30. kedd tanévnyitó értekezlet Ladinszki Tünde 

 

Augusztus 31. szerda Beköltözés a 

kollégiumba, diákok 

fogadása 

Szülői értekezlet 

Létszámegyeztetés 

Ladinszki Tünde 

Nevelőtanárok 

Kollégiumi titkár 

Szeptember 1. csütörtök Kollégiumi gyűlés Ladinszki Tünde 

Szeptember 1. csütörtök Balesetmegelőzési-

tűzvédelmi oktatás 

Csoportvezető 

nevelő tanárok 

Szeptember 1-2. csütötök-péntek Tanulói önkiszolgálói 

munkák megszervezése 

(ügyelet, takarítás) 

Csoportvezető 

nevelő tanárok 

Szeptember 6-8. kedd-csütörtök Tokaj város polgára 

lettem 

DÖK 

Rezsu Krisztián 

Szeptember 12. hétfő Szakköri igények 

felmérése, jelentkezések 

Csoportvezető 

nevelő tanárok 

Szeptember 19-22. hétfő-csütörtök Széchenyi – napok 

(Hagyományőrzö 

rendezvény) 

Gaál Erika 

Szeptember 30. péntek Éves 

csoportfoglalkozási 

tervek leadása 

Ladinszki Tünde 

Nevelőtanárok 

Október 3.  hétfő Szakköri foglalkozások 

beindítása  

Szakköröket vezető 

tanárok 

Október 6. csütörtök 1848.október 6. Bolega László 
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 rádiós megemlékezés 

az aradi vértanúkról 

Október 10-től  folyamatos Zöldítés a társalgóban, 

udvartakarítás, kukák 

mosása 

Ladinszki Tünde, 

13. évfolyamos 

környezetvédelmi 

technikus diákok 

Október 17-20. 
hétfő-csütörtök 

Ezerarcú Tokaj projekt 

hét 

Májerné Blanár 

Katalin 

Október 15.  szombat 
Statisztikai 

adatszolgáltatás OSAP 

Ladinszki Tünde 

Nagyné Veréb 

Ágnes 

Október 17 hétfő Nyílt nap I. Ladinszki Tünde 

Október 24. hétfő Hagyományőrző 

rendezvény: töklámpás 

faragó verseny a 

kollégiumban 

DÖK patronáló tanár 

Október 20. csütörtök Nemzeti ünnep rádiós 

műsorral emlékezünk 

Nagyné Veréb 

Ágnes 

szünet előtti utolsó tanítási nap: október 28. (péntek) 

Őszi szünet 2022. 11. 02.- 11. 04. 

szünet utáni első tanítási nap: november 7. (hétfő) 

November 7-10. hétfő-csütörtök Egészség-hét 

Fotók, cikk a honlapra 

Kecskés Istvánné 

November 14.  hétfő Nyílt nap II. Ladinszki Tünde 

November 17. csütörtök Bemutatkozó műsor a 

kollégiumban 

Rezsu Krisztián 

November 27-

december 18. 

folyamatos Adventtől-karácsonyig  

rendezvénysorozat 

Ladinszki Tünde 

DÖK 

November 27. vasárnap Adventi díszítés 

(hagyományőrző 

tevékenység) 

DÖK 

December 6. kedd Mikulás est  Nagyné Veréb 

Ágnes 

DÖK patronáló tanár 

December 4. vasárnap Fenyőfa állítás 

(hagyományőrző 

rendezvény) 

DÖK patronáló tanár 

December 15. csütörtök Karácsonyi vacsora  Nagyné Veréb 

Ágnes 

szünet előtti utolsó tanítási nap: december 21. (szerda) 

Téli szünet 2022. 12. 22. – 2023. 01. 02. 

szünet utáni első tanítási nap: január 3. (kedd) 

Január 23-27. hétfő-péntek Féléves nevelőtanári 

beszámolók 

Tanulmányi 

eredmények, magatartás 

Ladinszki Tünde 

Csoportvezető 

tanárok 
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helyzet összesítése 

csoportszinten 

Január 19. csütörtök Magyar Kultúra Napja Ladinszki Tünde 

Január 20.  péntek 
Az első félév utolsó 

tanítási napja 

 

Január 30. hétfő Nevelési értekezlet – 

félévi munka értékelése, 

a pedagógiai munka 

elemzése 

Ladinszki Tünde 

 

Február 2.  csütörtök VII. Aranyfilmtekercs 

díj filmszemle 

Rezsu Krisztián 

DÖK 

Február 6. hétfő Kollégiumi közgyűlés Ladinszki Tünde 

DÖK 

Február 16. csütörtök Hagyományőrző 

rendezvény: Farsang 

10. évfolyam 

Ladinszki Tünde 

Február 14. kedd Valentin nap DÖK 

Február 23. csütörtök 

A kommunista diktatúra 

áldozataira emlékezés- 

rádióműsor 

 

Takács Gergely 

Március 6-10. hétfő-csütörtök Pénzügyi tudatosság és 

gazdálkodás hete 

Csoportvezető 

nevelőtanárok 

Március 8. szerda Nőnapi meglepetés- 

fiúk köszöntik a 

lányokat 

Férfi nevelőtanárok 

Március 13. hétfő Víz világ napja - Fotó 

pályázat meghirdetése 

DÖK 

Március 15. szerda Nemzeti ünnep-rádiós 

megemlékezés  

Gaál Erika 

Március 20. hétfő Víz világ napja- fotó 

kiállítás megnyitója 

DÖK 

Március 27-31. hétfő-csütörtök Digitális témahét Takács Gergely 

szünet előtti utolsó tanítási nap: április 5. (szerda) 

Tavaszi szünet 2023. 04. 06. - 04. 11. 

szünet utáni első tanítási nap: április 12. (szerda) 

Április 13. csütörtök 
A holokauszt 

áldozataira emlékezés 

 Farkas Zoltán 

Április 24-28. hétfő-csütörtök 
Fenntarthatósági 

témahét 

Gaál Erika 

Április 27. csütörtök „Gasztro-angyalok” 

közös főzés a szülők 

anyagi támogatásával 

DÖK 

Csoportvezető 

tanárok 

Május 3. szerda Végzőseink ünnepélyes 

búcsúztatása 

Ladinszki Tünde 

DÖK 

Június 1.  csütörtök 
Nemzeti Összetartozás 

napja 

László Olga 
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Június 8. csütörtök Aszfaltrajzverseny DÖK 

Június 12. hétfő A felsőbb éves diákok 

kollégiumi jelentkezési 

lapjának leadási 

határideje 

Csoportvezető 

tanárok 

Június 12. hétfő Tanévzáró Ladinszki Tünde 

Június 15.  csütörtök Utolsó tanítási nap    

Június 15. csütörtök Hazaköltözés a nyári 

szünetre 

Ladinszki Tünde 

Csoportvezető 

tanárok 

Június 19-22. hétfő-péntek Év végi nevelőtanári 

beszámolók 

Tanulmányi 

eredmények, magatartás 

helyzet összesítése 

csoportszinten 

Ladinszki Tünde 

Csoportvezető 

tanárok 

Június 30. péntek 

Tanévzáró értekezlet 

(jegyzőkönyv 

fenntartónak) 

Ladinszki Tünde 

Július 15-től  Kollégiumi felvételről 

szóló értesítések 

megküldése 

Ladinszki Tünde 

 

A Tokaji Gróf Széchenyi István Középiskolai Kollégium 2022/2023-es tanév munkatervét a 

kollégiumi nevelőtestület 2022. szeptember 14-én-tartott nevelőtestületi értekezleten elfogadta.   

 

Tokaj, 2022. szeptember 14.          

 

 Ladinszki Tünde 

 intézményvezet 

 

A Tokaji Gróf Széchenyi István Középiskolai Kollégium 2022/2023-es tanév munkatervében 

megfogalmazottakkal a kollégiumi diákönkormányzat a szeptember 14-én tartott ülésén 

egyetértett.    

  

Tokaj, 2022. szeptember 14.                                                                                                

 

                  Duhonyi Zsuzsanna 
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                                                                           kollégiumi diákönkormányzat elnöke                   

  

Módosítás: 

A Kormány 368/2022. (IX. 29.) Korm. rendelete a 2022/2023. tanév rendjére alkalmazandó 

veszélyhelyzeti szabályokról szóló rendelete kimondja, hogy 

a tanulónak a 2022/2023. tanítási évben két alkalommal kell legalább hat összefüggő napból 

álló tanítási szünetet biztosítani. 

Egyúttal módosítja az eredeti, júliusban kihirdetett belügyminisztériumi rendeletet: a 

2022/2023. tanévben a téli szünet előtti utolsó tanítási nap 2022. december 21. (szerda), a 

szünet utáni első tanítási nap 2023. január 9. (hétfő) ezen kívül a 2022/2023. tanévben a 

tanítási év utolsó tanítási napja 2023. június 16. (péntek). 

 

Tokaj, 2022. 09. 30.  

 

 Ladinszki Tünde 

 intézményvezető 


