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1. A tanév mottója: 
,, Amit csak kértek az Atyától az én nevemben, megadja nektek.” 

(Jn 16,23b) 

 

 Kiemelt feladatok és célok  

 a nyíregyházi evangélikus oktatás fejlesztése  

 antiszegregáció 

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

áthelyezett munkanapok  
 

A 2021/2022-es tanév rendje 

A tanév: 

- Első tanítási nap: 2021. szeptember 1. 

- Utolsó tanítási nap: 2022. június 15. (a végzős évfolyamokon: 2022. április 29.) 

- Az első félév vége: 2022. január 21. 

 

- Beköltözés a kollégiumba: 2021. augusztus 31. 

- Kiköltözés a kollégiumból: 2022. június 15.  (a végzős évfolyamokon a tanuló 

kérésének megfelelően korábbi időpontban, egyeztetés után lehetséges) 

Az iskolai szünetek: 

- Őszi szünet: 2021. október 25. - 2021. november 1.  

szünet előtti utolsó tanítási nap: 2021. október 22. péntek:  hazautazás a 

kollégiumból 

2021. november 1. hétfő: beköltözés a kollégiumba 

a szünet utáni első tanítási nap: 2021. november 02. kedd 

- Téli szünet: 2021. december 22. - 2022. január 2.  

szünet előtti utolsó tanítási nap: 2021. december 21. kedd: hazautazás a 

kollégiumból 

2022. január 2. vasárnap: beköltözés a kollégiumba 

 a szünet utáni első tanítási nap 2022. január 3. hétfő 

- Tavaszi szünet: 2022. április 14. – 2022. április 19.  

szünet előtti utolsó tanítási nap: 2022. április 13. szerda: hazautazás a 

kollégiumból  

2022. április 19. kedd: beköltözés a kollégiumba 

a szünet utáni első tanítási nap 2022. április 20. szerda 
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Rendkívüli munkanapok: 

December 11. szombat (foglalkozás nélküli munkanap) 

Március 26. szombat (foglalkozás nélküli munkanap) 

 

Egyházi ünnepek: 

 Október 20.-án a reformációra emlékezünk, ünnepi áhítat 

 Adventi gyertyagyújtás az áhítatok előtt 

 Adventi sorozat a lelkészi hivatalban  

 Karácsonyi műsor és ünnepi áhítat a kollégium gyülekezeti termében  

 Vízkereszt ünnepe a Nagytemplomban  

 Ökumenikus imahéten való részvétel csoportonként  

 Pünkösd 

 

Kiemelt rendezvények: 

 Verébavató  

 Október 2-án énekkari, zenekari fellépés  

 Lutherre emlékezünk  

 Kollégiumi sportnapok (csocsó- és asztalitenisz-verseny)  

 Nagy diakóniai nap  

 Mikulás-ünnepség  

 Farsang a DÖK szervezésében, este táncház  

 Kollégiumi ballagás  

 Gyermeknapi kirándulás  

 Pedagógusnapi ünnepség  

 Összdolgozói kirándulás  

 

Versenyek: 

 MEGINT népművészeti találkozó  

 Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kollégiumok XIV. Asztalitenisz Versenye 

 

Nyílt napok: 

 A járványügyi helyzetre hivatkozva egyénileg fogadjuk a diákokat. 
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Fogadóórák minden héten: 

Csop. 
szám 

Csoportvezető neve Fogadóóra ideje Fogadóóra helye 

1. 
Borza Tünde 

Hétfő 1500 -1600 Könyvtár 

2. 
Kovács Péter 

Szerda 1500 -1600 
Tanári szoba 

3. 
Borosné Vaskó Katalin 

Csütörtök 1500 -1600 
Tanári szoba 

4. 
Nagyváti Pálné 

Péntek 1300 -1600 
Tanári szoba 

5. 
Hajlingné Szmolár Tünde 

Kedd 1200-1300 
Tanári szoba 

6. 
Pampuch Zoltán Gábor 

Csütörtök 1500 -1600 
Igazgatói iroda 

 

 

Szülői értekezletek: 

 augusztus 31-én, a beköltözés napján  

 SZMK augusztus 31-én és február 09-én 

 február 09-én 9. évfolyamnak 

 

3. Az evangélikus identitást, egyházi jelleget kifejező alkalmak, az 

intézményi lelkésszel egyeztetett feladatok 
 

2021. augusztus utolsó hetében dr. Kovács László Attila igazgató lelkésszel egyeztetés a tanévi 

áhítatokkal, egyházi rendezvényekkel kapcsolatban.  

Áhítat: Minden hónap első és utolsó csütörtökén 19:00-tól evangélikus lelkész szolgál. 

Luther emléknap: Kulturális programok, vetélkedők, rendkívüli áhítat (Laborczi Géza 

lelkész/IT elnök) 
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4. Az intézmény működési feltételeinek bemutatása 
 

 Az aktuális tanévben továbbképzésben részt vevő kollégák felsorolása, a képzés 

megnevezésével:  

Borza Tünde   akkreditált pedagógus továbbképzés 

Borsuk Tünde   Óvoda-Iskola-Kollégium titkárok mesterkurzusa 

 

 

A szakvizsgával rendelkező pedagógusok felsorolása – a szakvizsga megnevezésével: 

Pampuch Zoltán Gábor Közoktatási vezető, pedagógus szakvizsga 

Nagyváti Pálné  Közoktatási vezető, pedagógus szakvizsga 

 

4.2. Tanulói létszámadatok, tanulócsoportok, csoportbontások. A 

tanulólétszám összevetése az engedélyezett létszámmal – kihasználtsági 

adatok 
 

Kollégiumi csoport beosztása:  

1. sz. fiúcsoport: Pampuch Zoltán Gábor,                       24 fő    

2. sz. fiúcsoport: Kovács Péter Tamás:     24 fő 

3. sz. leánycsoport: Hajlingné Szmolár Tünde:            24 fő 

4. sz. leánycsoport: Nagyváti Pálné:     26 fő   

5. sz. leánycsoport: Borza Tünde         26 fő 

6. sz. leánycsoport Borosné Vaskó Katalin:    24 fő  

Kollégiumunk engedélyezett létszáma 148 fő. A 2021/2022 tanévre 151 főnek biztosítjuk a 

férőhelyet, a járványügyi helyzet miatt a diákok esetleges elkülönítését is meg tudjuk oldani. 

 

4.3. Tárgyi feltételek, tervezett fejlesztések, beruházások, problémák 
 

Az intézmény működéséhez a tárgyi feltételek rendelkezésre állnak, a selejtezésre kerülő 

eszközök pótlása megoldott. 

A kollégium ebédlőjében naponta több mint 600 gyerek fordul meg, így az ott lévő textíliák, 

tányérok, poharak, evőeszközök nagy igénybevételnek vannak kitéve. Ezek cseréje, pótlása is 
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folyamatos feladat a kollégium részére. Az elhasználódott konyhai eszközök helyett újat 

vásárolunk. 

A konyha épület belső festése a nyári szünet folyamán megtörtént, továbbá több belső ajtó 

cseréje is szükséges volt.  

Az országos egyház eszközbeszerzési támogatása keretében megvalósult a Kollégium II. 

szintjének és a III. szint déli oldalának teljeskörű festése. Ebben a tanévben nyújtunk be 

pályázatot a további szintek festésére. 

 

5. Nevelőtestületi és összedolgozói értekezletek. A nevelőtestületi 

értekezletek tervezett időpontja és témája  

 

Nevelőtestületi értekezlet 

A nevelőtestület tagjai: 

Pampuch Zoltán Gábor igazgató/nevelőtanár 

Nagyváti Pálné  munkaközösség-vezető/nevelőtanár 

Borosné Vaskó Katalin nevelőtanár 

Borza Tünde   SZMK segítő/nevelőtanár 

Kovács Péter   DÖK/nevelőtanár 

Hajlingné Szmolár Tünde  nevelőtanár 

Tóth-Kocsis Henrietta gazdasági vezető 

Márton Natália  ápoló 

A nevelőtestületi értekezlet időpontjai: 

Minden hét keddje.  

A nevelőtestületi értekezlet témái: 

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

 

 

Munkaközösségi értekezlet 
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A munkaközösség tagjai: 

nevelőtanárok 

A munkaközösségi értekezletek időpontjai: 

Minden hónap utolsó keddje. 

A munkaközösségi értekezletek témái: 

Az aktuális problémák megbeszélése, a keresztyén szellemiség megőrzése, az eseményekre 

való felkészülés.  

Gazdasági értekezlet 

Résztvevői: 

Irodai dolgozók 

Időpontjai: 

Minden hét hétfője. 

Témái: 

A heti aktuális problémák megbeszélése, felkészülés a kollégium eseményeire. 

Összdolgozói értekezlet 

 

Résztvevői: 

A kollégium minden dolgozója. 

Időpontjai: 

Egy tanévben 3 alkalom. 

Témái: 

Az aktuális tanévhez kapcsolódó problémák, hiányosságok. 

Célja, hogy a kollégium szervezeti egységei összhangban, egymást meghallgatva 

eredményesen, békességben tudjanak dolgozni.  

6. Az aktuális tanévben futó és már tervezett pályázatok rövid 

bemutatása 
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Ebben a tanévben a Kollégium épületének alagsori, földszinti és I. emeleti szintjeinek belső 

festésére tervezünk pályázatot benyújtani. 

2021/2022-es tanévben félállású pedagógus foglalkoztatására nyertünk pályázatot, akinek fő 

feladata az intézmény diákjainak tehetséggondozása. 

 

 

7. SNI, HH, HHH – a gyermekvédelem és az esélyegyenlőség területén 

tervezett éves feladatok 
 

Gyermekvédelmi felelős: nevelőtanárok 

A gyengébben teljesítő diákokat fokozottan korrepetáljuk és ellenőrizzük. Továbbra is tartjuk 

a kapcsolatot az iskolákkal, az osztályfőnökökkel, a szaktanárokkal, a szülővel (gondviselővel). 

Felmérjük a tanulók szociális helyzetét, tanácsadással szolgálunk, esetleg pszichológust 

keresünk fel. Nagyobb horderejű helyzetben értesítjük a gyámhatóságot. Minden rendkívüli 

eseményt dokumentálunk, nyomon követünk. 

8. A pedagógusok előmeneteli rendszeréhez kapcsolódó feladatok 
 

Pedagógus II. fokozatot megcélzó minősítési eljárásra jelentkezett:  

Borza Tünde nevelőtanár 

Borosné Vaskó Katalin nevelőtanár 

Nagyváti Pálné nevelőtanár 

Hajlingné Szmolár Tünde nevelőtanár 

Várhatóan Pedagógus II. fokozatot megcélzó minősítési eljárásra jelentkező a 2021/22 tanévre: 

nincs 

9. Belső ellenőrzések a tanév folyamán 
 

Pedagógusok ellenőrzése előre bejelentett időpontokban: 

naplók, törzskönyv, étkezés-nyilvántartás  kéthavonta 

szilencium, szakkör, csoportfoglalkozás látogatása kéthavonta 
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lakószobák ellenőrzése (rend, tisztaság)  havonta  
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A Luther Márton Evangélikus Kollégium gazdasági egységének 

a 2021/22. 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.  A 2021.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. 

2021. év 

Nem a szabályzatnak, ill. a leltározási 

ütemtervnek és utasításnak megfelelő 

leltározás.  

Bizonylatok nem megfelelő módon 

történő kitöltése, aláírások 

elmaradása. 

Rendszerellenőrzés  

 

Gazdasági egység 2022. január 1 

2.  Mérlegvalódiság 

ellenőrzése 

Az ellenőrzés célja annak 

megállapítása, hogy a beszámoló 

mérlege, a főkönyvi kivonatok 

alapján leltárral alátámasztottan lett-e 

összeállítva.  

2021. év  

A mérleg leltárral történő 

alátámasztottsága nem megfelelő, ill. 

a mérleg nem valós adatokat 

tartalmaz. 

Pénzügyi 

ellenőrzés 

Gazdasági egység 2022.  

február 

  

2 

 

 

 

3. 

Házipénztár-

ellenőrzés  

Az ellenőrzés célja a házipénztár 

pénz- és értékkezelési rendjének, 

szabályszerűségének ellenőrzése a 

jogi és intézményi szabályozás 

tükrében. Helyszíni ellenőrzés, 

dokumentumok és bizonylatok 

ellenőrzése.          2021 év. 

A pénzkezelési szabályzat 

előírásainak be nem tartása, 

pénzkezelő helyek nem megfelelő 

működése.   

Pénzügyi 

ellenőrzés 

Gazdasági egység 

Házipénztár 

2021. 

szeptember 

2022. 

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 Rendszerellenőrzés Élelmezés 2021. 

szeptember 

1 

 

 

 

5. 

Szabályzatok 

ellenőrzése 

Az intézmény működését, 

gazdálkodását érintő szabályzatok  

ellenőrzése,  a szabályzatok 

jogszabályoknak való megfelelése, 

valamint a szükséges szabályzatok 

megléte.                      2021. év 

A kötelezően előírt szabályzatok 

hiánya, aktualizálások elmaradása. 

Szabályszerűségi 

ellenőrzés  

utóellenőrzés  

Igazgatás és 

gazdasági egység 

2021. 

november- 

december 

2 

6. Tartozások 

kezelésének 

ellenőrzése 

Az ellenőrzés célja a kollégium vevői 

tartozása kezelésének, 

nyilvántartásának ellenőrzése 

A kintlévőségek behajtása nem elég 

hatékony, a számviteli elvekből az 

„óvatosság elve” nem érvényesül 

Pénzügyi 

ellenőrzés 

Gazdasági egység 2021. 

december 

1 

7. Az ellenőrzésre 

fordított napok: 

     9 

 Összesen:       9 

 

Készítette: Jóváhagyta: 

Nyíregyháza, 2021. szeptember 01. Nyíregyháza, 2021. szeptember 01. 

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 

       

Önértékelési csoport: 

Irányítás     Hajlingné Szmolár Tünde 

Intézményi önértékelés   Kovács Péter 

Vezetői önértékelés    Nagyváti Pálné  

Pedagógus önértékelés (dok.el.)  Borza Tünde 

Pedagógus önértékelés (kérd.; int.)  Borosné Vaskó Katalin 

A további részleteket az éves önértékelési terv és az önértékelési szabályzat tartalmazza. 

11. Intézményi munkaterv a már előre látható programokkal, a 

felelősök megnevezésével, havi bontásban 
 

 

2021/2022.  felelős 

2021. augusztus  

23 H  
Vezetőségi értekezlet 

Pampuch Zoltán ig. 

24 K  

Alakuló értekezlet  

dokumentumok előkészítése 

 

Pampuch Zoltán ig.  

25 Sze  Tanulócsoportok felosztása, lakószobák szobakulcsok ellenőrzése Pampuch Zoltán ig. 

26 Cs  Beköltözési dokumentumok előkészítése 
Nagyváti Pálné mkv. 

nevelőtanárok 

27 P  Közösségi termek előkészítése a beköltözési naphoz Nevelőtanárok 

30 H  
Beköltözés (700-900)  EKLG 9.-es tanulók 

 

Nevelőtanárok 

Pampuch Zoltán ig. 

31 K  

Beköltözés (900-1400) 

Tanévnyitó szülői értekezlet (1400-1500)  

Tájékoztató a Kárpátaljáról érkezett diákok és szüleik részére (1500-1515) 

SZMK alakuló ülés 1515 

Tanévnyitó Istentisztelet a Nagytemplomban 1600 

 

Pampuch Zoltán ig. 

nevelőtestület 
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2021/2022.  felelős 

2021. szeptember  

1 Sze  A tanév első tanítási napja 
nevelőtestület 
Pampuch Zoltán ig. 

2 Cs  A diákoknak házi- és napirend ismertetése, tűz- és balesetvédelmi oktatás 

Pampuch Zoltán ig. 

nevelőtanárok, Békés 

József 

6 H  
Új diákok bemutatkozása 

 
 nevelőtanárok 

7 K  

Tanévnyitó nevelőtestületi értekezlet, munkaköri leírások elfogadása, éves 

önértékelési terv elfogadása, éves munkaterv elfogadása  

 

Pampuch Zoltán ig. 

nevelőtanárok 

8 Sze  
Részvétel a ,,Hulladékért virágot” városi akcióban, pet palackok 

elszállítása 
nevelőtanárok 

13 H  DÖK vezetőségi, verébavató előkészítése 
Kovács Péter 

14 K  Egyházzenei-koncert, az Evangélikus Nagytemplomban 

Hajlingné Szmolár 

Tünde 

14 K  Igazgatótanács 

Laborczi Géza, az IT 

elnöke            

Pampuch Zoltán ig. 

17 P  NYEKLG Szalagavató (részvétel) 
Pampuch Zoltán ig. 

20 H  Közös értekezlet az NYEKLG pedagógusaival 

Pampuch Zoltán ig, 

nevelőtanárok 

21 K  Új diákokkal gyalogos városnézés 
nevelőtanárok 

28 K  

DÖK közgyűlés, éves DÖK munkaterv elfogadtatása, képviselők 

megválasztása Kovács Péter 

29. Sze  

Sportnap a kollégium udvarán 
Pampuch Zoltán 
ig., Kovács Péter 

 

 

2021/2022.  felelős 

2021. október  

  

4 H  
Verébavató 

Kovács Péter DÖK 

6 Sze  
Október 6-i megemlékezés 

Pampuch Zoltán ig. 

7 Cs  Biciklitúra Tokajba (15 fő) 
Kovács Péter, 
Hajlingné Szmolár 

Tünde 
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12 K  Rajzkiállítás (rajzpályázaton részt vett alkotások kiállítása) 

Hajlingné Szmolár 

Tünde 

13 Sze  Helyesírási verseny 
Borza Tünde 

21 Cs  Ünnepi áhitat- Reformáció, rádiós megemlékezés okt.23.-ról 

Nagyváti Pálné 

Borosné V.Katalin 

   2021.10.23.-2021.11.01.    Őszi Szünet  

 

2021/2022.  felelős 

2021. november  

3 Sze  
Drogprevenciós előadás Hajlingné Szmolár 

Tünde, Nagyváti 
Pálné 

8-11 H  
Luther-nap: kulturális programok, versenyek, áhitat 

nevelőtanárok 

14 V  
Kulturális délután Nagyváti Pálné, 

nevelőtanárok 

22-

25 
H  

Kollégiumi sportnap: csocsó bajnokság, asztalitenisz verseny 
Kovács Péter 

 

 

2021/2022.  felelős 

2021. december  

6 H  
Mikulás napi ünnepség 

 
 

Kovács Péter 

7-13 K  
Adventi sorozaton való részvétel a diákokkal 

Nagyváti Pálné 

8 Sze  
Mézeskalácssütés Hajlingné Szmolár 

Tünde. 

11 Szo  Munkanap (foglalkozás nélküli) Pampuch Zoltán ig. 

15 Sze  Karácsonyi Istentisztelet, ünnepi vacsora 
Nagyváti Pálné 

21 K  Dolgozói karácsony 

Pampuch Zoltán ig. 

Tóth-Kocsis Henrietta 

   2021.12.22.-2022.01.02.     Téli szünet 
 

 

 

2021/2022.  felelős 

2022. január  

6 Cs  
Vízkereszt ünnepe az Evangélikus Nagytemplomban 

Nagyváti Pálné 

17-

20 
H  Ökomenikus imahét látogatása csoportonként Nagyváti Pálné 
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21 P  Félév 

Pampuch Zoltán ig., 

nevelőtanárok 

26 Sze  Darts házibajnokság megrendezése 
Kovács Péter 

 

 

2022. február  

1 K  
Félévi nevelőtestületi értekezlet 

nevelőtanárok 

7 H  
DÖK közgyűlés- félévi munka értékelése 

Kovács Péter 

9 Sze  
Szülői értekezlet, SZMK Pampuch Zoltán ig, 

Borza Tünde 

14 H  Közös pedagógus értekezlet az NYEKLG tanáraival a kollégiumban  Pampuch Zoltán ig. 

16 Sze  Egészségnap a diákoknak 
Márton Natália, 
Nagyváti Pálné 

21 H  

Közös pedagógus értekezlet a Kölcsey, Vasvári és Krúdy gimnáziumok 

pedagógusaival  
Pampuch Zoltán ig. 

nevelőtanárok 

22 H  Közös pedagógus értekezlet az NYEKLG tanáraival a kollégiumban  
Pampuch Zoltán ig. 

nevelőtestület 

23 Sze  Farsang, táncház 
Kovács Péter, Borza 

Tünde 

24 Cs  
Rádiós megemlékezés a kommunista diktatúra áldozatiról 

SZMK ülés  
Borosné Vaskó 

Katalin 

 

 

2021/2022.  felelős 

2022. március  

4 P  MEGINT – népművészeti találkozó  
Borza Tünde 

8 K  

A kollégium női dolgozóinak és diákjainak köszöntése a nemzetközi nőnap 

alkalmából 

Összdolgozói értekezlet 

Pampuch Zoltán ig. 

Kovács Péter 
Nevelőtestület 

15 K  
Rádiós megemlékezés március 15-éről 

 
Hajlingné Szmolár 

Tünde 

21 K  Kollégiumi kvíz- vetélkedő lebonyolítása 
Hajlingné Szmolár 
Tünde 

26 Szo  Foglalkozás nélküli munkanap Pampuch Zoltán ig. 

 

 

2021/2022.  felelős 

2022. április  

11 H  Megemlékezés a költészet napja alkalmából, limerikíró verseny Borza Tünde 
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   2022.04.14.-2022.04.19.        Tavaszi szünet  

20 Sze  Holocaust emléknap, rádiós megemlékezés Kovács Péter 

21 Cs  Föld napja-vetélkedő Borosné V. Katalin 

25 H  Kollégiumi Ballagás 
Borosné V. Katalin, 
Nagyváti Pálné 

29 P  
NYEKLG ballagás 

Pampuch Zoltán ig. 

 

 

2021/2022.  felelős 

2022. május  

1 V  
Anyák napi rádiós megemlékezés Hajlingné Szmolár 

Tünde 

9 H  Kollégiumi férőhely iránti kérelem leadási határideje nevelőtanárok 

17 K  Kollégiumi férőhely iránti kérelmek elbírálása  nevelőtestület 

30 H  Kollégiumi gyermeknap, kirándulás a nyíregyházi Vadasparkba nevelőtanárok 

 

2021/2022.  felelős 

2022. június  

2 Cs  
Trianoni emléknap, rádiós megemlékezés 

Borosné V. Katalin 

6 H  
Pedagógus nap 

DÖK 

10 P  
Kiköltözés a kollégiumból 1. alkalom 

nevelőtanárok 

15 Sze  
Kiköltözés a kollégiumból 2. alkalom 

nevelőtanárok 

21 K  
Év végi dokumentáció előkészítése 

nevelőtanárok 

24 P  
Tanévzáró nevelőtestületi értekezlet, csapatépítő összdolgozói grillparti 

 
Pampuch Zoltán 
ig.,nevelőtestület 

27-

30 
  Lakószobák, szekrénykulcsok átvizsgálása nevelőtanárok 

   2022.06.29.-2022.07.01 NYEPA Szarvas 
Pampuch Zoltán ig., 

nevelőtanárok 

 

2021/2022.  felelős 

2022. augusztus  

22 H  Nevelőtestületi alakuló értekezlet Pampuch Zoltán ig. 

23 K  Csapatépítés LMEK Pampuch Zoltán ig. 
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12. Az intézményi sajátosságokból adódó területek, célok 

megjelenítése 
 

Nemcsak a kollégium diákjainak biztosítunk étkezést és szállást, hanem külsős 

megrendelőinknek is. Az ebből származó bevételre szükségünk van a kiszámítható működés 

érdekében. Ezért arra törekszünk, hogy a diákok és vendégeink számára egyre színvonalasabb 

szolgáltatást, kényelmes lakhatást tudjunk biztosítani. 

 

 

13. Mellékletek, legitimációk 
Jegyzőkönyvek jelenléti ívvel 

Igazgatótanácsi ülésről 

Nevelőtestületi ülésről 

Szülői munkaközösségi ülésről 

DÖK vezetőségi ülésről 

Az intézményben készülő egyéb munkatervek felsorolása: 

Nevelőtanár munkaközösségi terv (havi lebontásban) 

Diákönkormányzat munkaterv (havi lebontásban) 

 

 

 

 

Nyíregyháza, 2021. szeptember 01. 

 

 

        Pampuch Zoltán Gábor 

         igazgató 


