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1. A tanév mottója: 
„Minden dolgotok szeretetben menjen végbe!” (1Kor 16,14) 

 

 Kiemelt feladatok és célok  

 a nyíregyházi evangélikus oktatás fejlesztése a munkacsoportok feladatterve alapján 

 a reformáció 500. évfordulójának megünneplése 

 a kollégium fennállásának 25. évfordulójának megünneplése 

2. A tanév helyi rendje – szünetek, nevelés nélküli munkanapok, 

áthelyezett munkanapok  
 

A 2017/2018-as tanév rendje 

A tanév: 

- Első tanítási nap: 2017. szeptember 1. 

- Utolsó tanítási nap: 2018. június 15. (a végzős évfolyamokon: 2018. május 03.) 

- Az első félév vége: 2018. január 26. 

 

- Beköltözés a kollégiumba: 2017. augusztus 31. 

- Kiköltözés a kollégiumból: 2018. június 15.  (a végzős évfolyamokon a tanuló 

kérésének megfelelően korábbi időpontban is lehetséges) 

Az iskolai szünetek: 

- Őszi szünet: 2017. október 30. - 2017. november 03.  

szünet előtti utolsó tanítási nap: 2017. október 27. péntek:  hazautazás a 

kollégiumból 

2017. november 05. vasárnap: beköltözés a kollégiumba 

a szünet utáni első tanítási nap: 2017. november 06. hétfő 

- Téli szünet: 2017. december 27. - 2018. január 2.  

szünet előtti utolsó tanítási nap: 2017. december 22. péntek: hazautazás a 

kollégiumból 

2018. január 02. kedd: beköltözés a kollégiumba 

 a szünet utáni első tanítási nap 2018. január 3. szerda 

- Tavaszi szünet: 2018. március 29. – 2018. április 03.  

szünet előtti utolsó tanítási nap: 2018. március 28. szerda: hazautazás a 

kollégiumból  

2018. április 03. kedd: beköltözés a kollégiumba 

a szünet utáni első tanítási nap 2018. április 04. szerda 

rendkívüli munkanapok:  

2018. március 10. szombat:  - 2018. március 16. péntek munkanap ledolgozása 

 

 



4 
 

egyházi ünnepek: 

 Október 26-én a reformációra emlékezünk, ünnepi áhítat 

 Adventi gyertyagyújtás az áhítatok előtt 

 Adventi sorozat a lelkészi hivatalban, részvétel kis csoportokban 

 Karácsonyi műsor és ünnepi áhítat a kollégium gyülekezeti termében december 21-án 

 Vízkereszt ünnepe a Nagytemplomban  

 Ökumenikus imahéten való részvétel csoportonként  

 május 20-21 Pünkösd 

kiemelt rendezvények: 

 verébavató szeptember 28-án 

 október 6-án énekkari, zenekari fellépés a Nagytemplomban 

 Luther-hét november 8-15 között 

 A kollégium 25. évfordulós ünnepsége november 16-án  

 Kollégiumi sport napok november utolsó két hetében (csocsó és asztali tenisz verseny 

közösen a társintézményekkel)  

 Nagy diakóniai nap december 6-án 

 Mikulás ünnepség a DÖK szervezésében december 7-én  

 Farsang februárban a DÖK szervezésében, este táncház a társintézményekkel  

 Kollégiumi ballagás április 26-án  

 Gyermeknapi kirándulás május 30-án 

 Pedagógus napi ünnepség június 05-én 

 Összdolgozói kirándulás június végén 

versenyek: 

 MEGINT népzenei találkozó  

 Szabolcs – Szatmár – Bereg Megyei Kollégiumok XI. Asztalitenisz Versenye 

nyílt napok: 

 szeptember 14-én, közös napon az Nyíregyházi Evangélikus Kossuth Lajos 

Gimnáziummal 

 december 8-án, közös napon az Nyíregyházi Evangélikus Kossuth Lajos 

Gimnáziummal 

fogadóórák minden héten: 

Csop. 
szám 

Csoportvezető neve Fogadóóra ideje Fogadóóra helye 

1. 
Borza Tünde 

Kedd 1400 -1500 Tanári szoba 

2. 
Kovács Péter 

Szerda 1500 -1600 
Tanári szoba 
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3. 
Borosné Vaskó Katalin 

Hétfő 1500 -1600 
Tanári szoba 

4. 
Nagyváti Pálné 

Csütörtök 1300 -1400 
Tanári szoba 

5. 
Cserepánya  Ella 

Péntek 1300 -1400 
Tanári szoba 

6. 
Pampuch Zoltán Gábor 

Csütörtök 1500 -1600 
Igazgatói iroda 

 

szülői értekezletek: 

 Augusztus 31-én a beköltözés napján 

 február 5-én, közös napon a Nyíregyházi Evangélikus Kossuth Lajos Gimnáziummal 

3. Az evangélikus identitást, egyházi jelleget kifejező alkalmak, 

tartalmazza az intézményi lelkésszel egyeztetett feladatokat 
 

2017. szeptember 13-án Dr. Kovács László Attilával igazgató lelkésszel egyeztetés a tanévi 

áhítatokkal, egyházi rendezvényekkel kapcsolatban. 

Énektanulás: Csütörtökön megtartásra kerülő áhítatra minden kedden 19:00-tól az evangélikus 

énekeskönyvből tanulunk egy éneket és ezt kiegészítve egy ifjúságival. 

Áhítat: Minden hónap első és utolsó csütörtökén 19:00-tól evangélikus, a többi alkalmon 

református és görög katolikus lelkész szolgál. 

Luther-hét: Társintézményekkel közös kulturális programok, vetélkedők, rendkívüli áhítat 

(Laborczi Géza lelkész/IT elnök)  

25 éves jubileumi ünnepség: 2017. november 16-án 

  

4. Az intézmény működési feltételeinek bemutatása 

4.1. Személyi feltételek – dolgozói létszámok, változások, problémák.  

 

A 2017/2018-as tanévben alkalmazottak 

Ssz.: Név Születési idő Közoktatási 

azonosító 

1.  Pampuch Zoltán Gábor  1982.07.12. 71964567037 

2.  Cserepánya Ella 1956.05.07. 75199463194 

3.  Nagyváti Pálné 1968.05.29. 79283153163 
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Hajlingné Szmolár Tünde gyermeke születése miatt még nem jött az új tanévben dolgozni.   

 

Az aktuális tanévben továbbképzésben részt vevő kollégák felsorolása, a képzés 

megnevezésével.  

Fekete Nikoletta:  Szakács 

Gyurján Istvánné:  Szakács 

 

4.  Borosné Vaskó Katalin 1979.12.23. 77150833874 

Helyettesként, határozott idejű szerződéssel foglalkoztatott pedagógus 

5.  Borza Tünde 1974.09.29. 71534238117 

6.  Kovács Péter 1972.03.02. 73168988950 

GYES  lévő dolgozók: 

7.  Hajlingné Szmolár Tünde 1976.10.30. 75607023484 

Nevelő oktató munkát közvetlenül segítő 

8.  Szabó Katalin 1960.11.25. 75886998635 

9.  Márton Natália 1975.01.02  

Adminisztratív dolgozók 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.  Tóth Kocsis Henrietta 1980.02.18.  

11.  Szabó Zoltánné 1962.03.26.  

Technikai dolgozók 

12.  Borsuk Tünde 1977.04.06.  

13.  Diósi Józsefné 1964.09.16.  

14.  Oroszné Racskó Viktória 1974.11.02.  

15.  Majoros Jánosné 1959.08.18.  

16.  Vajda Zsanett 1989.08.23.  

17.  Kovács Ferencné 1955.12.20.  

18.  Gyurján Istvánné 1971.03.06.  

19.  Molnár Zoltánné 1974.02.26.  

20.  Fekete Nikoletta 1980.08.02.  

21.  Pivnyik Istvánné 1958.12.09.  

22.  Horváth Zsuzsanna 1978.08.29  

23.  Fodorné Bihari Erika Etelka 1969.04.27.  

24. Fekete Miklós 1959.07.04.  
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Tervezett nevelőtestületi képzések, továbbképzések bemutatása: 

Csapatépítő foglalkozások az összdolgozói kiránduláson. 

A szakvizsgával rendelkező pedagógusok felsorolása – a szakvizsga megnevezésével. 

Pampuch Zoltán Gábor: Közoktatási vezető, pedagógus szakvizsga 

Nagyváti Pálné  Közoktatás vezető, pedagógus szakvizsga 

 

4.2. Tanulói létszámadatok, tanulócsoportok, csoportbontások. A 

tanulólétszám összevetése az engedélyezett létszámmal – kihasználtsági 

adatok. 
 

Kollégiumi csoport beosztása:  

1. sz. fiú csoport:  Borza Tünde:     24 fő    

2. sz. fiú csoport:  Kovács Péter:                                     21 fő 

3. sz. leány csoport:  Borosné Vaskó Katalin:           26 fő 

4. sz. leány csoport:  Nagyváti Pálné:    24 fő   

5. sz. leány csoport:  Cserepánya Ella:      27 fő 

6. sz. vegyes csoport  Pampuch Zoltán Gábor:   16 fő  

Kollégiumunk engedélyezett létszáma 140 fő. Kihasználtság 138 fő. 

4.3. Tárgyi feltételek, tervezett fejlesztések, beruházások, problémák. 
 

A kollégium 12 éve beszerzett eszközei, bútorai az évek során elhasználódtak. Szükségessé 

vált a cseréjük, hiszen így tudunk diákjaink részére tiszta és rendezett lakókörnyezetet 

biztosítani. Az előző években elkezdtük kicserélni az megrongálódott bútorokat – ágyakat – a 

kollégium lakószobáiban, de továbbra is szükség van az ágyak, szekrények és íróasztalok 

cseréjére, pótlására. A diákok szobájában a 2001-ben beszerzett zuhany szettek elavultak és 

víztakarékosra lettek cserélve. Hűtő, szendvicssütő, vízforraló cseréje indokolt volt. A wifi 

hálózat fejlesztésre szorult. A tanári munka segítésére lamináló és vágógép lett beszerezve. 

A Kollégium főzőterébe üstöt és 2 db hűtőt cseréltünk.  

Kisbuszt vásároltunk, mely a diákok versenyekre, rendezvényekre való eljutásában, illetve az 

evangélikus óvodának az étel kiszállításban segít. 

A fentiekben felsoroltak megvalósítására az országos egyház eszközpályázat keretében 

nyújtott segítséget.  

Továbbiakban a kollégium épülete, bár fel lett újítva 2 éve kívülről, mely nem tartalmazta a 

tető felújítást, nyílászárók cseréjét, ezért ott elváltozások, beázások tapasztalhatók. Továbbá a 
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lakószobák fürdőszobájában a zuhanytálcák kilyukadnak. Az idei tanév őszi szünetében 2 

födőszoba és 1 tetőtéri ablak felújítása lett betervezve. 

5. Nevelőtestületi és összedolgozói értekezletek. Nevelőtestületi 

értekezletek tervezett időpontja és témája.  
 

Nevelőtestületi értekezlet 

Nevelőtestület tagjai: 

Pampuch Zoltán Gábor igazgató/nevelőtanár 

Cserepánya Ella  munkaközösség vezető/nevelőtanár 

Nagyváti Pálné  DÖK/nevelőtanár 

Borosné Vaskó Katalin Gyermekvédelmi felelős/nevelőtanár 

Borza Tünde   nevelőtanár 

Kovács Péter   nevelőtanár 

Tóth Kocsis Henrietta  gazdasági vezető 

Szabó Katalin   kollégium titkár 

Márton Natália  ápoló 

időpontjai: 

Minden héten kedden.  

témái: 

A heti aktuális problémák megbeszélése, felkészülés a kollégium eseményeire, legitimációk. 

Munkaközösségi értekezlet 

Tagjai: 

nevelőtanárok 

időpontjai: 

Minden hónap utolsó keddjén. 

témái: 

Aktuális problémák megbeszélése, keresztyén szellemiség megőrzése, eseményekre való 

felkészülés.  
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Összdolgozói értekezlet: 

Tagjai: 

Minden dolgozója a kollégiumnak. 

Időpontjai: 

Egy tanévben 3 alkalommal. 

Témái: 

Aktuális a tanévhez kapcsolódó problémák, hiányosságok. 

Célja, hogy kollégium szervezeti egységei összhangban, egymást meghallgatva 

eredményesen, békességben tudjanak dolgozni.  

6. Az aktuális tanévben futó és már tervezett pályázatok rövid 

bemutatása. 
 

A kollégiumunk eredményesen pályázott az evangélikus egyház eszközbeszerzési 

pályázatán, melynek lezárása 2017. december 31-én esedékes. Az eszközök beszerzése 

megtörtént. 

Luther hét színvonalassá tétele, társintézmények bevonása (Reformációs emlékbizottságtól 

nyertünk 200.000.- Ft-ot a rendezvényre): A hét  minden napján valami Lutherrel kapcsolatos 

dologgal ismerkedhetnek meg a tanulók, illetve projekteket készítenek, filmeket vetítünk a 

reformációról, színdarabokkal, korabeli ruhák felvonultatásával tarkítjuk a hetet. Vetélkedőt 

szervezünk Luther Márton életéből és munkásságából. A zárónapon kerül sor a díjkiosztásra 

és az evangélikus áhítatra. A napot Luther korabeli vacsorával zárjuk. A 2017/2018-as 

tanévben Nyíregyháza másik 2 oktatási intézmény diákjait is szeretnénk bevonni a Luther hét 

programjába. (Evangélikus Kossuth Lajos Gimnázium és a Túróczy Zoltán Evangélikus 

Óvoda és Magyar - Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola). Az intézmények 2 hat-hat 

fős csapatot állítanak ki: az egyik csapat projekt munkát készít, a másik a vetélkedőn vesz 

részt.  

„25 év az 500 év távlatában” (Reformációs emlékbizottságtól nyertünk 600.000.- Ft-ot a 

rendezvényekre) Diákoknak szervezett közösségfejlesztő nap valósult meg és a 25. éves 

évfordulónk színvonalas megemlékezésében nyújt majd segítséget. 

„Út a reformáció kezdetéhez” (Reformációs emlékbizottságtól nyertünk 800.000.- Ft-ot 

kirándulásra) Erdély területén Brassóig tartó összdolgozói kiránduláson vettünk részt. 

„Arany János Budapestje” Diákutaztatási pályázat az Arany János –emlékévben: 2x35 fős 

csoporttal egy napos budapesti kirándulásra pályázunk 2018 tavaszára. 
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7. SNI, HH, HHH, gyermekvédelem és esélyegyenlőség területén 

tervezett éves feladatok. 
 

Gyermekvédelmi felelős: Borosné Vaskó Katalin 

Fokozott korrepetálás és ellenőrzés a gyengébben teljesítő diákoknak. Kapcsolattartás az 

iskolákkal, osztályfőnökökkel és szaktanárokkal. Kapcsolattartás a szülővel/gondviselővel. 

Szociális helyzet felmérése, tanácsadás, esetleg pszichológus felkeresése. Nagyobb horderejű 

helyzetben gyámhatóság felkeresése a gyermekvédelmessel együtt. Minden rendkívüli 

esemény dokumentálása, nyomon követése. 

8. A pedagógusok előmeneteli rendszeréhez kapcsolódó feladatok. 
 

Pedagógus II. fokozatot megcélzó minősítési eljárásra jelentkezett:  

Pampuch Zoltán Gábor minősítés időpontja 2017. október 10. 

Várhatóan Pedagógus II. fokozatot megcélzó minősítési eljárásra jelentkező 2018/19 tanévre: 

Nagyváti Pálné 

9. Belső ellenőrzések a tanév folyamán. 
 

Pedagógusok ellenőrzése előre bejelentett időpontokban: 

naplók, törzskönyv, étkezés nyilvántartás  2 havonta 

szilencium, szakkör, csoportfoglalkozás látogatás 2 havonta 

lakószobák ellenőrzése (rend, tisztaság)  havonta  
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Luther Márton Evangélikus Kollégium gazdasági egység 

2017/18. tanévre vonatkozó belső ellenőrzési terve 

Sorszám Az ellenőrzés tárgya  Az ellenőrzés célja, módszerei, 

ellenőrizendő időszak 

Azonosított kockázati tényezők (itt 

elegendő a kockázatelemzési 

dokumentum vonatkozó pontját 

megadni) 

Az ellenőrzés 

típusa 

Az ellenőrzött 

gazdasági egység 

Az 

ellenőrzés 

tervezett 

ütemezése 

Az ellenőrzésre 

fordítandó 

kapacitás 

(ellenőri nap) 

1.  2017.évi Leltározás 

végrehajtásának 

ellenőrzése 

Az ellenőrzés célja annak 

megállapítása, hogy a leltár megfelel-

e a Leltározási és leltárkészítési 

szabályzatnak, a leltározási 

ütemtervnek és utasításnak. Az 

ellenőrzésre helyszíni ellenőrzés, és 

leltározási dokumentumok alapján 

kerül sor. 

2017. év 

Nem a szabályzatnak, ill. a 

leltározási ütemtervnek és 

utasításnak megfelelő leltározás.  

Bizonylatok nem megfelelő módon 

történő kitöltése, aláírások 

elmaradása. 

Rendszer 

ellenőrzés  

 

Gazdasági egység 2018. 

február  

1 

2.  Mérleg valódiság 

ellenőrzése 

Az ellenőrzés célja annak 

megállapítása, hogy a beszámoló 

mérlege, a főkönyvi kivonatok 

alapján leltárral alátámasztottan lett-e 

összeállítva  

2017. év  

A mérleg leltárral történő 

alátámasztottsága nem megfelelő, ill. 

a mérleg nem valós adatokat 

tartalmaz. 

Pénzügyi 

ellenőrzés 

Gazdasági egység 2018  

június, július  

  

2 

 

 

 

3. 

Házipénztár 

ellenőrzés  

Az ellenőrzés célja a házipénztár 

pénz és értékkezelése rendjének 

szabályszerűségének ellenőrzése a 

jogi és intézményi szabályozás 

tükrében. Helyszíni ellenőrzés, 

dokumentumok, és bizonylatok 

ellenőrzése.          2017 év. 

A pénzkezelési szabályzat 

előírásainak be nem tartása, 

pénzkezelő helyek nem megfelelő 

működése.   

Pénzügyi 

ellenőrzés 

Gazdasági egység 

Házipénztár 

2017 

szeptember 

2018 

március 

2 
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4. 

HACCP ellenőrzése Az ellenőrzés célja a konyhai 

folyamatok szabályszerűségének 

ellenőrzése a HACCP tükrében. 

Helyszíni ellenőrzés, 

dokumentumok, munkafolyamatok 

ellenőrzése 

HACCP előírásainak be nem tartása Rendszer 

ellenőrzés 

Élelmezés 2017 

szeptember 

1 

 

 

 

5. 

Szabályzatok 

ellenőrzése 

Az intézmény működését, 

gazdálkodását érintő szabályzatok  

ellenőrzése,  a szabályzatok 

jogszabályoknak való megfelelése, 

valamint a szükséges szabályzatok 

megléte.                      2017. év 

A kötelezően előírt szabályzatok 

hiánya, aktualizálások elmaradása. 

Szabályszerűségi 

ellenőrzés  

utóellenőrzés  

Igazgatás, és 

gazdasági egység 

2017 

november 

december 

2 

6. Tartozások 

kezelésének 

ellenőrzése 

Az ellenőrzés célja a Kollégium 

vevői tartozása kezelésének, 

nyilvántartásának ellenőrzése 

Kintlévőségek behajtása nem elég 

hatékony, a számviteli elvekből az 

’óvatosság elve’ nem érvényesül 

Pénzügyi 

ellenőrzés 

Gazdasági egység 2017 

november 

1 

7. Az ellenőrzésre 

fordított napok: 

     9 

 Összesen:       9 

 

Készítette: Jóváhagyta: 

Nyíregyháza, 2017. szeptember 9. Nyíregyháza, 2017. szeptember 9. 

Tóth Kocsis Henrietta Pampuch Zoltán Gábor 

gazdasági vezető intézményvezető 

 



10. Az intézményi önértékelésből adódó feladatok a tanév során. 
 

Éves önértékelési terv készítése. 

Önértékelésben részt vevő pedagógus:  Pampuch Zoltán Gábor 

      Borosné Vaskó Katalin 

Önértékelési csoport: 

Irányítás     Nagyváti Pálné 

Intézményi önértékelés   Borosné Vaskó Katalin 

Vezetői önértékelés    Cserepánya Ella  

Pedagógus önértékelés (kérd.;int.)  Kovács Péter 

Pedagógus önértékelés (dok. el.)  Borza Tünde 

További részleteket az éves önértékelési terv és az önértékelési szabályzat tartalmazza. 

11. Havi bontásban intézményi munkaterv a már előre látható 

programokkal a felelősök megnevezésével. 
 

2017/2018.  felelős 

2017. augusztus  

23 Sze  

Vezetőségi értekezlet 

Lakószobák ellenőrzése 

 

Pampuch Zoltán ig., 

nevelőtanárok 

24 Cs  

Alakuló értekezlet (9:00) 

dokumentumok előkészítése 

 

Pampuch Zoltán ig.,  

25 P  
Társintézményekkel közös nevelési értekezlet, intézmények közötti 

munkaközösségek megalakulása, grill party a gyülekezet szervezésében 

Igazgatók, helyettesek 

28 H  
Tanévnyitó nevelőtestületi értekezlet, pedagógiai feladatok felosztása, 

munkaköri leírások elfogadása, tanulócsoportok felosztása 
Pampuch Zoltán ig., 

29 K  Szobabeosztások előkészítése 
Cserepánya Ella mkv., 

nevelőtanárok 

30 Sze  Összdolgozói értekezlet, dokumentumok előkészítése Pampuch Zoltán ig 

31 Cs  

Beköltözés (9.
00

-14.
00

) 

tanévnyitó szülői értekezlet (14.
00

-15.
00

)  

tájékoztató a Kárpátaljáról érkezett diákok és szüleik részére (15.
00

) 

Tanévnyitó istentisztelet - Nagytemplom (16.
00

).  

SZMK-alakuló ülés 

 

Pampuch Zoltán ig., 

nevelőtestület 

Szabó András 
 



14 
 

2017/2018.  felelős 

2017. szeptember  

1 P  
Tanév első tanítási napja 

nevelőtanárok 

2 Szo  
Aszód: Ünnepélyes tanévnyitó  Pampuch Zoltán ig. 

4 H  Tűz- és balesetvédelmi oktatás 
Pampuch Zoltán ig.,  
Békés József 

10 V  Közös családi istentisztelet a Nagytemplomban 
Pampuch Zoltán ig. 

11 H  Új diákokkal gyalogos városnézés 
Nevelőtanárok 

12 K  DÖK vezetőségi, SZMK ülés 

Nagyváti Pálné, 

Cserepánya Ella 

13 Sze  Igazgató Tanács 

Laborczi Géza IT 

elnöke 

14 Cs  Nyílt nap 

Pampuch Zoltán ig., 

nevelőtanárok 

17 Szo  NYEKLG Családi nap (részvétel) 
Pampuch Zoltán ig.,  

18 H  
Közös pedagógus értekezlet a Kossuthos és Túróczis osztályfőnökeivel a 

kollégiumban 
Pampuch Zoltán ig., 

19 K  
Részvétel a „Hulladékért virágot” városi akcióban, pet palackok 

elszállítása 
nevelőtestület 

21 Cs  DÖK közgyűlés Nagyváti Pálné 

26 K  DÖK vezetőségi Nagyváti Pálné 

28 Cs  Verábavató Nagyváti Pálné DOK 

 

2017/2018.  felelős 

2017. október  

   
 

 

6 P  

Október 6-i megemlékezés, Evangélikus Nagytemplom, fellép a kollégium 

énekkara és zenekara Pampuch Zoltán ig. 

13 P  
NYEKLG Szalagavató (részvétel) 

Túróczi: Csendes nap (fellépés: Luther színdarab) 

Pampuch Zoltán ig., 

Borza Tünde  

23 H  Október 23-ról rádiós megemlékezés 
Borosné Vaskó 

Katalin 

26 Cs  Reformáció: áhítat 
Nagyváti Pálné 

Borza Tünde 
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2017/2018.  felelős 

2017. november  

8-15 
Sze

-

Sze 

 
Luther-hét: társintézményekkel közösen kulturális programok, versenyek, 

áhítat  nevelőtanárok 

16 Cs  
25. éves a kollégium, ünneplés 

Pampuch Zoltán ig. 

22 Sze  
Kollégiumi sportnap: csocsó bajnokság 

Kovács Péter 

29 Sze  
Kollégiumi sportnap: asztali tenisz verseny 

 
Kovács Péter 

 

2017/2018.  felelős 

2017. december  

6 Sze  
Nagy diakóniai nap 

Cserepánya Ella 

7 Cs  
Mikulás napi ünnepség 

 
DÖK, 
Nagyváti Pálné 

8 P  Nyílt nap 
Pampuch Zoltán ig., 

nevelőtestület 

21 Cs  Kollégiumi karácsony, istentisztelet Borza Tünde 

19-

21 
K-

Cs 
 Év végi leltár 

nevelőtestület 

22 P  Dolgozói karácsony 

Pampuch Zoltán ig. 

Tóth Kocsis Henrietta 

 

2017/2018.  felelős 

2018. január  

5 P  
Vízkereszt ünnepe – Evangélikus Nagytemplomban 

nevelőtanárok 

15-

18 
H-

Cs 
 

Ökumenikus imahét látogatása csoportonként 
nevelőtanárok 

22 H  
Közös pedagógus értekezlet a Kossuthos és Túróczis osztályfőnökeivel a 

gimnáziumban 
Pampuch Zoltán ig., 
nevelőtestület 

23 K  DÖK közgyűlés Nagyváti Pálné 

30 K  Félévi nevelőtestületi értekezlet 
nevelőtestület 

 

 

2017/2018.  felelős 

2018. február  

5 H  
Szülői értekezlet 

nevelőtanárok 
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8 Cs  
Farsang, táncház DÖK, Borza Tünde, 

Nagyváti Pálné, 

Kovács Péter 

12 H  Tárintézményekkel közös szakmai továbbképzés 
Igazgatók 

26 H  Rádiós megemlékezés a kommunista diktatúra áldozatiról 
Borosné Vaskó 
Katalin 

 

2017/2018.  felelős 

2018. március  

1 Cs  
Összdolgozói értekezlet Pampuch Zoltán ig., 

nevelőtestület 

2 P  
MEGINT – népzenei találkozó 

Borza Tünde 

3 Szo  
MEGINT – népzenei találkozó 

Borza Tünde 

8 Cs  

Nemzetközi nőnap alkalmából a kollégium nő dolgozóinak és diákjainak 

köszöntése DÖK, Kovács Péter 

14 Sze  
Március 15-ről rádiós megemlékezés 

 
Kovács Péter 

21 Sze  Múzeumlátogatás  Kovács Péter 

 

2017/2018.  felelős 

2018. április  

9 H  
Költészetnapi kiállítás 

Cserepánya Ella 

18 Sze  
Holocaust emléknap, rádiós megemlékezés 

Kovács Péter 

19 Cs  
Föld napja 

 
Borosné Vaskó Kata 

26 Cs  Kollégiumi ballagás Borosné Vaskó Kata 

 

2017/2018.  felelős 

2018. május  

2 Sze  
Anyák napi rádiós megemlékezés 

Cserepánya Ella 

4 P  
NYEKLG: Ballagás 

nevelőtanárok 

14 H  
Kollégiumi férőhely iránti kérelem leadási határideje 

 
nevelőtanárok 

15 K  Kollégiumi férőhely iránti kérelmek elbírálása  nevelőtestület 

30 Sze  Kollégiumi gyermeknap  nevelőtestület 
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2017/2018.  felelős 

2018. június  

4 H  
Trianoni emléknap, rádiós megemlékezés Borosné Vaskó 

Katalin 

5 K  
Pedagógus nap 

DÖK 

8 P  
Kiköltözés a kollégiumból 1. alkalom 

nevelőtanárok 

11 H  
Ev. közös pedagógus nap szervezése 

Pampuch Zoltán ig. 

15 P  
Kiköltözés a kollégiumból 2. alkalom  

nevelőtanárok 

22 P  
Tanévzáró nevelőtestületi értekezlet 

 
nevelőtestület 

29-

30 
Cs-

P 
 Összdolgozói kirándulás Pampuch Zoltán ig. 

 

2017/2018.  felelős 

2018. július  

2-4 
H-

Sze 
 NYEPA- Kiskőrős Pampuch Zoltán ig. 

12. A fentieken túl az intézményi sajátosságokból adódó területek, 

célok megjelenítése 
Intézményünk sajátossága, hogy nem csak a kollégium diákjait látjuk el, hanem külsős 

megrendelőinket mind étel, mind szállás terén. Ezen területekből származó bevételre 

szükségünk van a kiszámítható működés érdekében. Ezért törekszünk, hogy a diákok és 

vendégeink számára egyre színvonalasabb szolgáltatást, kényelmes lakhatást tudjunk 

biztosítani. 

13. Mellékletek, legitimációk 
Jegyzőkönyvek jelenléti ívvel 

Igazgatótanács ülésről 

Nevelőtestületi ülésről 

Szülői munkaközösségi ülésről 

DÖK vezetőségi ülésről 

Az intézményben készülő egyéb munkatervek felsorolása: 

Nevelőtanár munkaközösségi terv (havi lebontásban) 

Diák önkormányzat munkaterv (havi lebontásban) 

 

Nyíregyháza, 2017. augusztus 28.        

        Pampuch Zoltán Gábor 

         igazgató 


