
A 2022-2023. tanév helyi rendje 

Hónap Események Felelős 

Szeptember 
- kollégiumi tanévnyitó értekezlet  kollvez, tanárok 

- kollégisták fogadása, elhelyezése, kollvez, tanárok 

- új tanulók beilleszkedésének segítése /szűkebb és 

tágabb környezet megismerése, városnézés, szokások/ 
tanárok 

- kimenőlapok kitöltése tanárok 

- kollégiumi DÖK megválasztása 
Császár Róbert, 

kollvez 

- alapdokumentumok, névsorok elkészítése kollvez, tanárok 

- ételrendelések ellenőrzése, korrekciók elvégzése tanárok 

- szülői nyilatkozatok, igazolások leadása tanárok 

- kollégiumi törzskönyv kitöltése tanárok, koll. titkár 

- tűz-, baleset-, és munkavédelmi oktatás a diákoknak tanárok 

- csoportvezetői munkatervek elkészítése, leadása  tanárok 

- kollégiumi foglalkozások /csoport, felzárkóztató, 

tehetséggondozó, szakkörök, diákkörök/ beindítása 
kollvez, tanárok 

- házi focibajnokság beindítása kollvez, tanárok 

- konditerem használata a kialakított rendnek 

megfelelően 
kollvez, tanárok 

- informatika terem használata a kialakított rend szerint Bende Imre 

- az Olvasás Napja: könyvtár bemutatása, használatba 

vétele az új kollégistáknak 
Horváth Magdolna 

- iskolai szülői értekezletekkel egy időben megbeszélés 

a szülőkkel 
tanárok 

- Európai nyelvek ünnepe – vetélkedő a könyvtárban Horváth Magdolna 

- Események megjelenítése a földszinti faliújságon Karcsics László 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hónap Események Felelős 

Október 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

November 

- iskolák látogatása, kapcsolatfelvétel az 

osztályfőnökökkel, szaktanárokkal 
tanárok 

- iskolai nyílt napok figyelemmel kísérése, részvételek 

megszervezése 
kollvez, tanárok 

- szakkörök, diákkörök működtetése tanárok 

- megemlékezés az Aradi Vértanúkra csoport szinten tanárok 

- házi kispályás focibajnokság befejezése kollvez, tanárok 

- statisztika elkészítése kollvez, koll.titkár 

- október 23. megemlékezés csoport szintem tanárok 

- tartózkodási hely létesítése az új kollégistáknak tanárok, koll.titkár 

- zenei világnap 
faliújság: Karcsics 

László 

- bűnmegelőzési foglalkozás 
Hadásziné Heiner 

Renáta r.fhdgy. 

- teremfoci bajnokság megszervezése, elindítása kollvez, tanárok 

- öreg kollégisták találkozója  
Bende Imre, Fisli 

Beáta 

- dohányzás elleni világnap 

Horváth Magdolna, 

faliújság: Karcsics 

László 

- őszi nagytakarítás a kollégium körül és a belső udvarban férfi tanárok 

- bűnmegelőzési foglalkozás 
Hadásziné Heiner 

Renáta r.fhdgy. 

- a magyar tudomány napja 

Vári Szalai Klára, 

faliújság: Karcsics 

László 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hónap Események Felelős 

December 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Január 

- mikulás est, elsőévesek bemutatkozása KDÖ, tanárok 

- kollégiumi jelvények átadása a 9. évf. tanulóknak kollvez, tanárok 

- szülők értesítése a tanulók tanulmányi eredményeiről tanárok 

- kollégiumi karácsonyi műsor, fenyőfaállítás 
Szabó Rita, Vári 

Szalai Klára 

- Szombathely adventi fényei, látogatás a Fő téren tanárok 

- Adventi kirándulás Ausztriában 
Fisli Beáta, Horváth 

Magdolna 

- karácsonyi ünnepi vacsora kollvez, tanárok 

- teremfoci bajnokság befejezése kollvez, tanárok 

- asztalitenisz bajnokság szervezése, elindítása Császár Róbert 

- Magyar Kultúra Napja 
Vári Szalai Klára, 

Horváth Magdolna 

- első félév értékelése kollvez, tanárok 

- kollégiumi gyűlés /diák közgyűlés/ kollvez, KDÖ 

- holokauszt emléknap  
tanárok + Horváth 

Magdolna 

- doni katasztrófa /megemlékezés/ 
Horváth Magdolna, 

Csonka Ferenc 

- asztalitenisz bajnokság befejezése Császár Róbert 



 

 

 

 

 

Hónap Események Felelős 

Február 

 

 

 

 

 

 

Március 

 

 

 

 

 

 

 

Április 

- megemlékezés a kommunista diktatúra áldozatairól 
tanárok+Horváth 

Magdolna 

- felkészülés és részvétel a „Legügyesebb Kollégista” 

vetélkedőn 
kollvez, tanárok 

- felkészülés a Berzsenyi Napra 
kollvez, Bende 

Imre, Fisli Beáta 

- javaslatok és döntés „Kiváló Kollégista” címre és 

jutalmazásra 

kollvez, tanárok, 

KDÖ 

- Valentin Nap  KDÖ, tanárok 

- 26. Berzsenyi Nap – 45 éves a kollégium 

kollvez, Bende 

Imre, Fisli Beáta, 

KDÖ 

- Nőnap 
KDÖ, Faliújság: 

Karcsics László 

- Horváth Gergely emlékverseny /Hollán kollégium/ kollvez 

- megemlékezés a 48-as forradalom és szabadságharcról 
Karcsics László, 

Horváth Magdolna 

- a víz világnapja  Horváth Magdolna 

- tavaszi nagytakarítás a kollégium körül és a belső 

udvarban 
férfi tanárok 

- tablókészítés a kiváló kollégistákról  
Bende Imre, 

Karcsics László 

- költészet napja – vers felolvasás a könyvtárban  
Vári Szalai Klára, 

Horváth Magdolna 

- Németh Pál kollégium szavaló versenyén való részvétel 
Vári Szalai Klára, 

Csonka Ferenc 

- Szimfonikus zenekari gála és a képzőművészeti tagozat 

kiállítása 

 

Szabó Rita, 

Karcsics László 

- következő tanév beiskolázási feladatai kollvez, tanárok 

- diáknap 
Császár Róbert, 

KDÖ 

- végzős tanulók ünnepi búcsúztatója, jutalmazása 
kollvez, tanárok, 

KDÖ 

- Berzsenyi Kupa megyei labdarúgó torna 
kollvez, Fisli 

Beáta 



 

 

 

 

 

Május 

 

 

 

 

 

 

 

Június 

- „Hétpróbás kollégista” vetélkedőn való részvétel  
Viszked Csaba, 

Fisli Beáta 

- megyei közlekedésbiztonsági vetélkedőn való részvétel  Viszked Csaba 

- kollégiumi felvételi kérelmek megújítása kollvez, tanárok 

- kollégiumi közgyűlés 
kollvez, tanárok, 

KDÖ 

- hálók, közös helyiségek átnézése, rendbetétele kollvez, tanárok 

- kollégiumi kirándulás 
Fisli Beáta, 

Horváth Magdolna 

- Anyák napja 
Tanárok, faliújság: 

Karcsics László 

- a 9. évfolyamos és OKJ tanulók beiratkozása kollvez 

- nemzeti összetartozás napja Horváth Magdolna 

- tanév értékelése 
kollvez, mkv, 

tanárok, könyvtár 

- nyári szakmai gyakorlat ideje alatt ügyelet szervezése kollvez, tanárok 

- tanévzáró értekezlet kollvez 


