A Révai Miklós Gimnázium és Kollégium munkaterve
2020-2021
Iskolánk munkatervének elkészítésénél figyelembe vettük az oktatási intézmények
működését meghatározó törvényi környezetet, és természetesen azokat a sajátosságokat, hagyományokat, amelyek egyedileg jellemzőek a mi gimnáziumunkra és kollégiumunkra. Ilyen módon különösen tekintettel voltunk:
- a nemzeti köznevelésről szóló törvényre és, és végrehajtási rendeleteire,
- az EMMI által kiadott 2020-2021-es tanév rendje rendeletre,
- a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ által kiadott utasításokra,
- iskolánk pedagógiai programjára, szervezeti és működési szabályzatára valamint házi rendjére,
- iskolánk íratlan hagyományaira.
A gimnáziumi és a kollégiumi munkát szétválasztottuk, a munkatervek egységet
alkotnak, de külön fejezetekben dolgoztuk fel.

Általános elvek
A Révai Miklós Gimnázium és Kollégium 2020-2021-es tanévében az oktatás, és
nevelés a következő képzési formákban valósul meg:
- négy évfolyamos, ezen belül:
~ humán-német, humán angol,
~ reál, ezen belül: matematika-fizika illetve biológia-kémia,
~ matematika- német, matematika-angol.
- öt évfolyamos, ezen belül:
~ Arany János Tehetséggondozó Program,
~ nyelvi előkészítő, de a két csoport egy osztályt alkot.
- hat évfolyamos.

A képzési típusoktól függetlenül céljaink egységesek, melyeket a pedagógiai programunkban kifejtettünk. Ennek érdekében:
- el kell végezni a tantervekben megfogalmazott követelmények elsajátításához
szükséges feladatokat, az elfogadott helyi tanterveknek és a munkaközösségek
által elkészített tanmeneteknek megfelelően,
- legtehetségesebb diákjainknak szakköri foglalkozásokon, alkalmanként egyéni
vagy kiscsoportos keretek között kell lehetőséget biztosítani képességeik kibontakoztatására, támogatni kell a versenyeken való szereplésüket,
- a lassabban haladó, vagy lemaradó tanítványainknak felzárkóztató foglalkozásokat kell tartani,
- tevékenyen szerepet kell vállalni a diákok sport, kulturális és szabadidős lehetőségeinek bővítésében, tevékenységének megszervezésében,
- ellenőrizni szükséges az iskolai munka minden területét,
- működtetni kell a pedagógusok szakmai ellenőrzésének rendszerét, el kell készíteni az intézmény elvárás rendszerét, a pedagógusokra, az intézmény vezetőire és az intézményre vonatkozóan,
- segíteni kell azokat a munkatársakat, akik a szakmai ellenőrzésben illetve a pedagógusminősítésben, ebben a tanévben vesznek részt,
- kapcsolatot kell tartani tanulóink szüleivel /SZM/ és az Intézményi Tanáccsal,
különös tekintettel a pedagógusok munkáját értékelő szülői kérdőívek minél
szélesebb körű megismertetése miatt,
- támogatni kell a diákság önszerveződését /Diákönkormányzat, Mentori hálózat/,
- fel kell készíteni a diákokat, hogy a szakmai ellenőrzés során kitöltendő kérdőíveket minél jobban ismerjék meg, hogy ez által is valóságosabb képet tudjunk
megalkotni munkatársaink elvégzett munkájáról,
- ápolni kell kapcsolatainkat a minket támogató szervezetekkel, személyekkel,
- napi kapcsolatban kell állni a kollégiummal,
- különös gondot kell fordítani a beiskolázásra, ennek érdekében:
- Nyitott Kapuk Napokat szervezünk, aminek az idei alkalommal, sokkal jelentősebb szerepe lesz, mert változnak az indított képzések,
- az AJTP megismertetése miatt kollégáink részt vesznek a megye általános iskoláinak első szülői értekezletén, az igazgatókkal egyeztetett rend szerint, ahova
nem tudunk eljutni összefoglaló anyagot küldünk,
- hagyományaink őrzése mellett új értéket teremthet a:
- Miklós Napi rendezvény (volt révais diákok előadásai),

- szalagavató ünnepség lebonyolítása (szülők meghívása, közös műsorok),
- Iskola a város szívében (a Baráti Körrel együtt szervezett találkozó, rövid előadásokkal),
- kulturális fesztivál megrendezése (a jelenleg ide járó diákok művészeti előadásaiból)
- fenn kell tartania az évek óta kitűnően működő kapcsolatunkat az ingolstadti
Katherynen Gimnáziummal,
- nagyon alaposan elő kell készíteni a felsőfokú továbbtanulásra való jelentkezést, illetve a 10. évfolyamsok fakultációra való jelentkeztetését, hiszen a megváltozó felvételi eljárás miatt még pontosabb információkat kell adnunk a minél
eredményesebb felkészüléshez.
Természetesen tisztában vagyunk azzal, hogy a jelenleg fennálló körülmények, a
Covid-19 vírus által okozott esetleges változások nagyban kihathatnak azokra a
programjaikra, amelyek utazással járnak, vagy nagyobb létszámú rendezvényt feltételeznek.

Az éves munkarend
A központilag meghatározott legfontosabb időpontok:
- a tanév szeptember 1-től, június 15-ig tart, az első tanítási nap szeptember 1-je
kedd, míg az utolsó június 15-e kedd.
- a végzős évfolyam április 30-án fejezi be középiskolai tanulmányait.
- az 1. félév 2018. január 22-én ér véget.
- a szünetek
~ őszi: október 26-tól, október 30-ig (5 munkanap),
~ téli: december 21-től, január 1-ig (6 munkanap),
~ tavaszi: április 1-től, április 6-ig (3 munkanap) tart.
- két érettségi vizsgaidőszak lesz:
~ október-november, előrehozott, pótló, javító, szintemelő, ennek lebonyolításában idén ismét részt vesz az iskolánk
~ május-június, rendes, előrehozott, szintemelő.
- munkanap áthelyezések:
~ december 24-e helyett december 12-e, nálunk december 5-e.

- beiskolázás:
~ az AJTP meghirdetése szeptember 10-e,
~ a belső kódok meghatározása, Felvételi tájékoztató közzététele október 20a,
~ a tanulók jelentkezése az írásbeli felvételire december 4-e,
~ AJTP pályázatok beadása december11-e,
~ AJTP felvételi január 22-23-a,
~ írásbeli a 6. osztályosoknak január 23-a 10 óra,
~ írásbeli a 8. osztályosoknak január 23-a 10 óra,
~ jelentkezési lap beadása február 19-e,
~ ideiglenes felvételi rangsor kialakítása április 14-e,
~ értesítés a felvételről április 30-a,
~ beiratkozás június 22-e.
- országos kompetenciamérés olvasás-szövegértés, matematika: május 26-a,
- a fizikai állapot (NETFIT) mérése a rendelet szerint január 11-e és április 23-a
között kell megvalósítani, nálunk a testnevelési órákon folyamatosan végezzük
a felmérést, amit április 20-ig kell befejezni,
- a 8. évfolyam idegen nyelvi mérése május 19-e

Az iskola nevelőtestülete által meghatározott legfontosabb időpontok:
- szülői értekezletek és szaktanári fogadóórák:
~ szeptember 19-e (várhatóan személyesen csak a 7., 9. és 12. évfolyamnak);
december 6-a; február 7-e.
- külföldi kapcsolataink: ősszel biztosan elmarad az ingolstadti testvér iskolánk
látogatása, tavasszal lehet, hogy mi megyünk nagyjából 35-35 diákkal
- Nyitott Kapuk Napja várhatóan:
~ november 9-e, és 11-e 15 óra a 8. osztályosoknak,
~ november 9-e 17 óra AJTP,
~ november 12-e 15 óra a 6. osztályosoknak,
- Nevelési értekezletek:
~ október 22-e 9 óra (intézményi tanfelügyelethez kapcsolódó önértékelések
megbeszélése, és beosztása (felelős: Telekes Annamária), illetve a digitális

oktatás segítéséhez használható rendszerek alaposabb megismerése (felelős: Horváth Péter)
~ március 31-e 9 óra (a kompetenciamérés eredményeinek megbeszélése és
elemzése, az érettségi jelentkezés tapasztalatai, felkészülés az érettségi időszakra felelős: Horváth Péter, Csatóné Zsámbéki Ildikó),
- Miklós Nap: december 5-e szombat,
- osztályozó értekezletek: január 21-e, április 28-a (végzősöknek), június 11-e,
- az 1. félévet záró tantestületi értekezlet: január 29-e,
- Szalagavató ünnepség: január 30-a,
- Félévi tanítás nélküli munkanapok: január 24-25-e (az általános iskolai felvételi
javításainak tapasztalatai, az érettségi témakörök kijelölései, felkészülés a 2. félévi teendőkre, a szalagavató előkészítése, próbák),
- tájékoztató az érettségire való jelentkezésről, regisztráció: folyamatos február
15-ig,
- Diáknap április 17-e, diákigazgató választási kampány április 12-16-a (felelős:
Haczai Andrea DÖK segítő pedagógus, osztályfőnökök)
- Ballagás: április 30-a 17 óra,
- érettségi szünet, tanulmányi kirándulások: május 4-5-6-a (Elrendelt feladatok:
felügyelet az érettségin, osztályok kísérése a kirándulásokon. Felelős: Csatóné
Zsámbéki Ildikó, Kovácsné Szabó Éva.),
- szóbeli érettségi vizsgák: november 23-27-ig, illetve június14-23-ig,
- tanévzáró tantestületi értekezlet: június 25-e.

Iskolai megemlékezések az 1. órában:
- október 6-a, Aradi vértanukról,
- február 22-e, a kommunista diktatúra áldozatairól,
- április 7-e, a holokauszt áldozatairól.

Iskolai osztály keretekben tartandó megemlékezések:
- október 21-e, az október 23-i forradalomról.

Iskolai keretben tartandó megemlékezés:
- március 12-e, a március 15-i forradalomról,
- június 4-e Összetartozás Napja.
Az iskolában e tanévben működő tervezett délutáni foglalkozások és heti óraszámaik:
- szakkörök:
~ matematika: 7- 8.évf.(2); 9.évf(2); 10.évf.(2); 11-12.évf.(2),
~ fizika: 7-8. (2); 9-10.évf.(2); 11-12.évf.(2),
~ kémia: 7-8.évf.(2);9.évf.(2); 10.évf.(2),
~ biológia: 7-8. évf.(2); 9-10.évf(2); 11-12.évf.(2),
~ német: 11.évf (2); 12.évf (2),
~ rajz: alkotó(2); műszaki(2),
~ programozói szakkör: vegyes (2), programozó szakkör mérnöki pályára készülőknek (2), rendszergazdai (2),
~ filozófia: vegyes,
~ történelem: OKTV (2), Savaria (2),
~ pénzügyi: 7-8. (2), 9-10. (2).
- érdeklődési körök:
~ színjátszó: öt csoport (2-2),
~ számítógép klub (2),
~ irodalmi (2),
~ ének kar (2).
- felzárkóztatás: elrendelés és igény szerint, esetenként,
- AJTP bennmaradós hétvégéken felzárkóztatás, tehetséggondozás: négy alkalommal (november 6-7., január 22-23., március 5-6., április 9-10.)

Sport:
- tömegsport:
~ szertorna,
~ röplabda fiú-lány,

~ kondicionáló edzés,
~ kosárlabda fiú-lány,
~ kézilabda lány,
~ spinning
~ érettségi felkészítés.
- házi bajnokságok:
~ kispályás foci,
~ kosárlabda,
~ röplabda.
- sítáborok:
~ iskolai vegyes,
~ AJTP-s.
- iskolai csapatok versenyeztetése:
~ kosárlabda fiú-lány,
~ röplabda fiú-lány,
~ kézilabda lány,
~ sakk fiú, lány,
~ sárkányhajó,
~ kispályás labdarúgás fiú-lány,
~ futsal.
- iskolai kórus nem szerveződött.

Pályaorientációs nap ideje és programja
A pályaorientációs nap illeszkedik iskolánk eddigi hagyományos programjába, hiszen a Miklós Napon éppen ilyen jellegű előadásokat, bemutatókat nézhettek, hallgathattak diákjaink. Idén is úgy tervezzük, hogy december 5-én e nap keretében 14
meghívott előadó tájékoztatja egy-egy adott életpályáról, illetve az ehhez kapcsolódó
lehetőségekről nem csak a 11-12. évfolyamos tanulókat, hanem a tágabb iskolai közösséget is. A tervezett előadások: mérnöki (gépész vagy építész, vagy közlekedési,
vagy mechatronikai), informatika, orvosi (általános, fog vagy állatorvosi), tanári, közgazdasági, média, államigazgatás, művészet, sport, vállalkozás (nem speciális, hanem,
mint vállalkozói lét), politika-közélet, külföldi tanulási lehetőségek. A meghívott előadók egyeztetés alatt vannak jelenleg.

Témahetek
Az előző években a pénzügyi témahét meghirdetett programjai közül választottunk, és jött előadó, hogy foglakozást tartson. Terveink szerint mindenképpen pályázunk a fenntarthatósági témahétre is, hiszen rendkívül fontos és aktuális, a fiatalokat
is érintő, és érdeklő témáról tudunk együtt gondolkodni.

Tanulmányi kirándulások
Szokásainknak megfelelően az idei tanévben is a következő ajánlást fogalmaztuk
meg az osztályoknak, osztályfőnököknek, illetve a tanulóknak és szüleiknek. A 10. évfolyamosok három napra mehetnek kirándulni az érettségi szünetben, a többiek elsősorban közelebbi helyekre egy napos kirándulást szervezzenek. ettől el lehet térni, de
csak a szülőkkel történő egyeztetés után. A költségeket a családok viselik. Az osztályfőnök ajánlásával a rosszabb anyagi helyzetben lévő tanulók kirándulásainak költségeit vagy annak egy részét a Révai Alapítvány átvállalja. Ebben a tanévben természetesen ezek szervezését is erősen befolyásolhatja a koronavírus helyzet.
Az AJTP kirándulásainak költségeit a program által biztosított az éves költségtervben jelzett mértékben biztosítja a fenntartó.

A mindennapos testnevelés megszervezése
Iskolánk nevelőtestülete úgy döntött - tekintettel a feltételekre, és arra az elvárásra, hogy 3+2 órában is megszervezhető a mindennapos testnevelés, továbbá, hogy
a 2 óra valóban a mozgás örömét jelentse -, hogy a 7-12. évfolyamon délelőtti órakeretben 3, délutáni választott foglalkozásként 2 testnevelés órán lesz lehetőség teljesíteni a követelményeket. Azon diákok, akik felmentést hoznak a sportegyesületüktől
mentesülnek a délutáni 2 óra alól, a törvényben meghatározott feltételek teljesülése
esetén. A többiek választhatnak, labdajáték, torna, és erősítő foglalkozás között,
amelyről a testnevelők külön naplót vezetnek. Az esetleges hiányzásokat pedig átvezetik a KRÉTA rendszerbe.

A hittan órák megszervezése
Iskolánkban a 7. és 8. évfolyamon van lehetőség arra, hogy a diákok válasszanak az
erkölcstan illetve a hittan foglalkozások között. Az idei tanévben is a törvényben és a
rendeletben foglaltak szerint nyilatkoztak a szülők, és egyeztettünk a felekezetekkel,
ennek alapján, a hetedik évfolyamon és a nyolcadik évfolyamon is katolikus és református hittan oktatás lesz. A felsőbb évfolyamokon választható keretek között szülői
kérésre katolikus hittan foglalkozásokra kerül sor.

Érettségi vizsgák
Ebben a tanévben iskolánk az őszi és a tavaszi időszakban is érintett. A 2020 tavaszi
előrehozott érettségi elmaradása, illetve az új jogszabályi lehetőségek miatt az őszi
előrehozott lehetősége miatt az október-novemberi érettségi időszakban nagyon sok
tanulónk (várhatóan 250 fő körül) fog vizsgázni. Ez fokozott terhet ró a pedagógusokra
és az egyes (különösen az angol nyelv) napok terem használatára is. Éppen ezért lett
október 22-e tanítás nélküli munkanap. A vonatkozó rendeletek értelmében a vizsgáztató kollégákat az adott napon fel kell menteni a tanítás alól, és úgy kell kezelni
számukra ezt az időt, mint tanítás nélküli munkanap. A helyettesítésüket eseti helyettesítésként kell kezelni. Természetesen ugyanez vonatkozik az emelt szintű vizsgákon
érintett pedagógusaink esetén is.

Tanulmányi versenyek
Iskolánk tanulói számtalan versenyen képviselik a Révai Miklós Gimnázium és Kollégium közösségét. Ezek közül az államilag támogatott versenyek a következők: OKTV.
A tanulmányi versenyek közül az OKTV időpontjai az Oktatási Hivatal honlapján található. Ezekre a versenyekre az előző évek adatai és az idei év várható esélyei alapján
kérünk költségvetési támogatást a Győri tankerületi Központtól, mint fenntartótól. A
valószínűsíthető költség itt csak az utazási költséget jelenti. Egy tanuló átlagos költsége, egy budapesti utazás esetén (figyelembe véve a helyi közlekedést is) nagyjából
3500 Ft. Egy kísérő költsége, napidíjjal számolva 6600 Ft. Az eddig átlagos évi létszámmal számolva: 16 diák és 9 kísérő, azaz összesen 115400 Ft.
Ezen kívül számos tantárgyból indulnak a következő országos felmenő rendszerű
tanulmányi versenyeken diákjaink. Ezek időpontjai a versenyt meghirdető szervezetek, néhány verseny esetében a Győri POK honlapján találhatóak:
- Magyar nyelv és irodalom: Édes Anyanyelvünk, Aranytoll, Kazinczy Szépkiejtési,
Simonyi, Ordass Lajos retorika, AJTP kulturális seregszemle, Implom.
- Történelem: Szülőföldünk honismereti pályázat, Ember az európai demokráciában, Savaria.
- Német nyelv: OÁTV, Gárdonyi fordítói, Oxford.
- Angol nyelv: Barcsi 9-10-es verseny, OÁTV, Gádonyi fordítói, Gyakorló megyei,
Fekete István városi, Oxford, drámafesztivál, debate versenyek.
- Matematika: Arany Dániel, Varga Tamás, Kalmár László, Zrinyi Ilona, Kenguru,
Gordiusz, Bolyai csapatverseny, Tatai Öveges, Izsák Imre, Megyei Matematika
Verseny, Nemzetközi Magyar Matematika Verseny, Apáczai a nyelvi előkészítősöknek, AJTP.

- Fizika: Mikola, Jedlik, Öveges, Bolyai Természettudományos csapatverseny.
- Kémia: Irinyi, Hevesy.
- Biológia: Kitaibel, Révai legjobb biológusa.
- Földrajz: Lóczy.
- Informatika: Nemes Tihamér alkalmazói és programozói, Logo, Kalmár László.
Ezen versenyek többségének a költségeit (nevezés, utazás) a diákok egyéni befizetésekkel, illetve a Révai Alapítvány támogatásával oldják meg.
A fenntartó támogatását a következő nagy hagyományokkal rendelkező országos
tanulmányi versenyeknél kérjük: Simonyi, Implom, Savaria, Arany Dániel, Varga Tamás, Tatai Öveges, Izsák, Mikola, Öveges, Irinyi, Hevesy, Lóczy, Nemes Tihamér, OÁTV.
Az egyes tantárgyakból ezek a versenyek számítanak az általános iskolai illetve a középiskolai 9-10. osztály hivatalos versenyeinek. Az előző év tapasztalatai alapján öszszességében ezeknek a versenyeknek az éves költsége hozzávetőlegesen: 550 000 Ft.
Az előző éveket figyelembe véve, ezekből a költségekből a fenntartó állta az utazási
költségeket hozzávetőlegesen: 230 000 Ft, míg a Révai Alapítvány a nevezéssel, szállással, étkezéssel járó költségeket nagyjából: 320 000 Ft. Idén szintén erre kérünk támogatást.

Országos kompetenciamérés
A tanév rendje rendelet szerinti időpontban bonyolítjuk a mérést. A 8. évfolyam
számára szövegértésből, matematikából és idegen nyelvből. A 10. évfolyamnak pedig
szövegértésből és matematikából. Az előző évben elmaradt a mérés a koronavírus
miatt. A 2018-as eredmények alapján iskolánk messze az átlag felett teljesített, illetve
az előző évi eredményekhez képest is javított, vagy legalábbis nem rontott a teljesítményén, így intézkedési tervet nem kellett készítenünk.

Ellenőrzési terv
Kiemelt szerepet szánunk idén is a hivatalos dokumentumok folyamatos vezetésének ellenőrzésére. Továbbra is különösen fontos a KRÉTA rendszerek pontos vezetése
/ hiányzások, órai anyag, osztályzatok stb./ Felelős: Csatóné Zsámbéki Ildikó igh.
Ugyanígy kiemelten fontos az érettségire való jelentkeztetés körültekintő megszervezése, az adminisztrációs munka folyamatos ellenőrzése. (Jelentkezési lapok, előrehozott érettségi miatti osztályozó vizsgák ügyintézése, anyakönyvek, bizonyítványok).

Nagy figyelmet kell fordítani az iskolai közösségi szolgálat nyomon követésére, hiszen ennek teljesítése az érettségi megkezdésének feltétele. Idén változtak a jogszabályok, valamint központi ellenőrzésre is lehet számítani. Annál is inkább nagyobb kihívás lesz teljesíteni a diákoknak a feltételeket, mert a vírushelyzet miatt több eddigi
lehetőség nem áll rendelkezésükre. Felelős: Császárné Molnár Erika illetve az osztályfőnökök.
A 11.-12. osztályos emelt szintű érettségire szervezett fakultációs foglalkozások
nyomon követése:
- matematika, angol nyelv, informatika, felelős: Horváth Péter, Árki Tamás, Miletics Piroska, illetve Somogyi László,
- magyar nyelv és irodalom, történelem, német nyelv, felelős: Kovácsné Szabó
Éva és Juhász Attila, Némethné Hérincs Ildikó illetve Tar Marianna,
- fizika, biológia, kémia, földrajz felelős: Csatóné Zsámbéki Ildikó és Bognár Gergely, dr. Degovits Andrásné illetve Pöheimné Steininger Éva.
Nagy figyelemmel kell lennünk az előkészítő évfolyamok munkájára, és az eddigi
tapasztalatok alapján, figyelembe véve a tervezett törvény általi változtatási szándékot, meghatározni a lehetséges új elveket. Ennek figyelembe vételével pedig át kell
gondolni a terveinket. Felelős: Horváth Péter.
A korábbi éveknek megfelelően az AJTP is kiemelt ellenőrzési terület. Felelős: Kovács Csaba programfelelős és Ajtony Ákos programgazda.
Egy gyakornok pedagógusunk van: Mezei Lőrinc testnevelés szakos tanár. Munkáját mentor segíti. Mentora: Ajtony Ákos. A mentorok munkájukat a 326/2013-as Kormány rendelet alapján végzik.
Az idei tanévben iskolánk elfogadta az ELTE felkérését, így Pártpál Mirtyll biológiaangol, Illés Kata angol, Csikós Endre matematika-fizika szakos hallgatók, Csete Lajos,
Hermné Balázsi Dorisz, Bognár Gergely és Haczai Andrea kollégánk mentorálása mellett végzi a gyakorlati tanítását,, bekapcsolódva az egyéb feladatokba is.

Szakmai ellenőrzések
Ebben a tanévben folytatódik a tanfelügyeleti rendszer keretében a pedagógusok
szakmai ellenőrzése, és minősítése, amely alapos előkészületeket igényel. Továbbá
tekintettel a kötelező feladatokra folytatni kell a kollégáink önértékelési folyamatát.
Ennek a munkának az érdekében folytatja munkáját az intézményi önértékelési
csoport is, aminek vezetője: Telekes Annamária intézményvezető helyettes. A csoport
tagjai: Kovácsné Szabó Éva, dr. Juhász Attila, Miletics Piroska, dr. Nágelné Sajtós
Anikó, Tar Marianna, Somogyi László, Kalydiné Dubraviczky Tímea, Khaut Zsolt és Ajtony Ákos.

Feladatuk, hogy segítsék azon kollégák szakmai ellenőrzését, akiket a tanévben az
OH kijelölt erre a folyamatra, valamint idén lesz az önértékelésük.
Természetesen folyik a pedagógusok minősítése is. Az előző tanévben a megváltozott feltételek miatt többen is jelentkeztek pedagógus II. és mesterpedagógusi fokozatok elérésére. A most készülő portfóliók után kapjuk meg a munkatársaink beosztását a minősítésekre. Az intézmény vezetőinek feladata, hogy a delegált vegyen részt a
minősítési folyamatban, működjön együtt a minősítő bizottsággal, tapasztalatait oszsza meg a nevelőtestülettel.
Az idei tanévben szakmai ellenőrzés keretében 2021. január 4. és 2021. március
31. között meg kell vizsgálni a pedagógus-továbbképzési kötelezettség teljesítését és
dokumentálását. Felelőse: Császárné Molnár Erika igazgatóhelyettes.

Hagyományápolás
Nem feledkezhetünk meg a hagyományok méltó ápolásáról. Terveink szerint a
Miklós Nap, az Iskola a város szívében rendezvények, a kulturális seregszemle nem
maradhat el. Az átalakult a Révai Baráti Kör vezetősége, beváltva reményeinket nagy
lendülettel kezdte meg a munkáját, aminek folytatása biztosíték lehet a hatékonyabb
tevékenységéhez, és egyre több tanártársunk bevonásához a szervező munkába.

Iskolai időn kívüli teremhasználat
Szeretnénk kérni a most már a működtetésért felelős Győri Tankerületi Központot,
hogy a normál tanítási időn felül iskolai vagy hagyományápolási céllal, tanulóink vagy
tanáraink továbbra is térítésmentesen igénybe vehessék épületünk egyes helységeit.
Ilyen alkalom a tavasszal és ősszel szervezett érettségi találkozók, a szerdai napon Tanárnőinknek szervezett testedzés, és a hétfő este szintén a tornateremben, férfi tanáraink által bonyolított foci. Esetenként diákok rendezvényei, és a Baráti Kör rendezvényei miatt a dísztermet szintén használni szeretnénk.
A Révai Miklós Gimnázium és Kollégium 2019-2020-as munkatervét iskolánk nevelőtestülete a 2019. augusztus 30-i tanévnyitó értekezletén egyhangúan elfogadta.

Győr, 2020. szeptember 10.

Preinsperger Csilla
K.T. elnök

Horváth Péter
igazgató

Kollégiumi munkaterv
2020-2021
Tanév előkészítő feladatok:
2020. augusztus 24. – intézményi alakuló értekezlet
2020. augusztus 26. – kollégiumi alakuló értekezlet
2020. augusztus 31. – intézményi tanévnyitó értekezlet
2020. augusztus 31. – tanulók fogadása
Feladatok:
~ dokumentumok begyűjtése Felelős: nevelőtanárok
~ szülői értekezlet megtartása Felelős: Ajtony Ákos
~ színházbérletek árának beszedése Felelős: nevelőtanárok
~ kaució beszedése Felelős: nevelőtanárok
~ tanulók elhelyezése Felelős: nevelőtanárok
2020. szeptember 1. – közgyűlés – a tanulók köszöntése, a Házirend ismertetése,
munka- és tűzvédelmi oktatás csoportonként.

Értelmi nevelés (Felelős: Bogdán Réka)
Szeptember
A tanulmányi munkával összefüggő adminisztráció elvégzése, e-napló kitöltése,
ismertetése. Felelős: Ajtony Ákos
A 2019/20. tanév eredményeinek értékelése. Felelős: Ajtony Ákos
Tanulmányi vállalások megbeszélése, dokumentálása. Felelős: Bogdán Réka, a
nevelőtanárok
Tanulásmódszertani foglalkozások tartása valamennyi csoport részére
A korrepetálások megszervezése, beindítása. Felelős: nevelőtanárok
A tanulmányi versenyek meghirdetése. Felelős: DÖK
Feleletek láttamozása, gyűjtése folyamatos feladat.
Tudományos ismeretterjesztő előadáson részvétel.

Október
Városnézés, városismeret megszervezése a 9. osztályosok részére. Felelős: Hegedűsné Kovács Judit
Könyvtárlátogatás a 9. osztályosok részére. Felelős: Hegedűsné Kovács Judit
Matematika tanulmányi verseny szervezése. Felelős: Bogdán Réka, DÖK
A tantárgyakhoz kapcsolódó videó anyagok vetítése (folyamatos).
Pályaválasztás felmérése. Felelős: Ajtony Ákos
November
A „negyedév tanulója” cím megállapítása, díjátadás (egész tanévben
negyedévente ismétlődő feladat). Felelős: nevelőtanárok
Magyar nyelvi verseny szervezése. Felelős: Németh Attila, DÖK
Tudományos ismeretet nyújtó előadás
December
A 9. osztályos tanulók részére karácsonyi ünnepek kapcsán vallástörténeti ismeretek nyújtása. Felelős: Hegedűsné Kovács Judit
Január
Tudományos ismereteket nyújtó előadás
Február
A félév eredményeinek értékelése. Felelősök: a csoportvezető nevelőtanárok és
Ajtony Ákos
A második félév tanulmányi vállalásainak elkészítése, a korrepetálási rend megállapítása. Felelős: Bogdán Réka és a nevelőtanárok
A tanulók minősítésének elkészítése, a szülők tájékoztatása. Felelősök: a csoportvezető nevelőtanárok
Március
Földrajz tanulmányi verseny szervezése. Felelős: Veres Attila, DÖK
Tudományos ismereteket nyújtó előadás.
Április
Történelem tanulmányi verseny szervezése. Felelős: Mochlár István, DÖK
Megemlékezés Győr város török uralom alóli felszabadulásáról (9. osztályosoknak). Felelős: Hegedűsné Kovács Judit, Kóródi György

Május
A győri vár és a várban lévő kiállítások megtekintése a 9. osztályos tanulókkal.
Felelős: Hegedűsné Kovács Judit, Kóródi György
Az érettségire készülő tanulók támogatása. Felelős: Mochlár István, csoportvezető nevelőtanárok
Június
A tanulmányi munka értékelése, az értelmi nevelést szolgáló nyári programok
kialakításának segítése. Felelősök: a csoportvezető nevelőtanárok

Erkölcsi nevelés (Felelős: Mochlár István)
Szeptember
A közösségek megszervezése, aktivisták megválasztása. Felelősök: a csoportvezető nevelőtanárok
Az önkiszolgáló munka megszervezése. Felelősök: a csoportvezető nevelőtanárok
Az új tanulók beilleszkedésének segítése, a kollégiumi szabályzatok ismertetése.
Felelős: Bogdán Réka, Hegedűsné Kovács Judit
A diákönkormányzat újraválasztása. Felelős: Ajtony Ákos
A 2019/20. tanév diákönkormányzati munkájának értékelése. Felelős: a
diákönkormányzat
Kollégiumi közgyűlés (IX. 9.).
A 2019/20. tanév eredményeinek értékelése, a 2020/21. tanév feladatainak ismertetése. Felelős: Ajtony Ákos
Előkészületek az október 6-ai megemlékezésre. Felelős: Mochlár István
Az elsősök közösségében csoportfoglalkozásokon foglalkozni kell a beilleszkedés és a tolerancia kérdésével. Felelős: Bogdán Réka, Hegedűsné Kovács Judit
Október
Megemlékezés az aradi vértanúkról. Felelős: Mochlár István
Megemlékezés október 23-áról. Felelős: Mochlár István
November
Megemlékezés az első világháború magyar hőseiről (9. évfolyam részére).
Felelős: Mochlár István

December
Mikulás műsor szervezése. Felelős: Mochlár István
Karácsonyest. Felelős: a csoportvezető nevelőtanárok
Január
A Xantus János Múzeum kiállításának megtekintése a 9. osztályos tanulókkal,
különös tekintettel a magyar történelemre. Felelős: Bogdán Réka, Hegedűsné
Kovács Judit
Február
Félévi közgyűlés. Felelős: Ajtony Ákos
Március
Megemlékezés az 1848/49. évi forradalomról és a szabadságharcról. Ghyczy
József honvéd sírjának rendbe hozása, megkoszorúzása a Ghyczy majorban.
Felelős: Ajtony Ákos
Április
Megemlékezés a Holocaust áldozatairól. Felelős: Mochlár István
Május
Illemtani vetélkedő. Felelős: Mochlár István
Június
A végzett munka értékelése.

A diákönkormányzati munka főbb feladatai (Felelős: A DÖK választja)
Diákönkormányzati beszámoló a 2019/20. tanév munkájáról (küldöttgyűlés
szeptember 9.).
Az új diákönkormányzat megválasztása.
Munkaterv elkészítése.
A félévi önkormányzati munka értékelése (2021. február).
Közgyűlés összehívása.
Folyamatos feladatok: önkormányzati ülések megtartása, a munkaterv
végrehajtása.

A környezetvédelmi nevelés feladatai (Felelős: Veres Attila)
Szeptember
A „Fenntartható környezet” foglalkozás megszervezése, programjának
elkészítése. Felelős: Veres Attila
Október
Kirándulás szervezése kellő számú jelentkező esetén, környezetvédelmi „járőrszolgálat” a városban. Felelős: Veres Attila
November, December, Január
Köri foglalkozások videó anyagok felhasználásával. Felelős: Veres Attila
Február
A munka értékelése. Felelős: Veres Attila
Március, Április
Tanulói beszámolók „Lakóhelyem természeti értékei” címmel, a legjobb
munkákat jutalmazzuk. Felelős: Veres Attila
Május
A tavaszi kerti munkákkal kapcsolatos környezetvédelmi tudnivalók. Felelős:
Veres Attila
Június
A végzett munka értékelése. Felelős: Veres Attila

Kulturális és esztétikai nevelés (Felelős: Óvári Valéria, Németh Attila)
Szeptember
Színházbérletek beszerzése. Felelős: Ajtony Ákos
A kollégiumi lakókörnyezet esztétikumának megértetése és az esztétikus szobarend kialakítása. Felelős: csoportvezető nevelőtanárok
Október
Borsos Miklós műveinek megtekintése (csoportonként). Felelős: Óvári Valéria
November
Tárlatlátogatások. Felelősök: a csoportvezető nevelőtanárok

December
Kovács Margit műveinek megtekintése. Felelősök: a csoportvezető nevelőtanárok
Fenyőfa állítása, díszítés. Felelős: Ajtony Ákos
Január
Művészfilmek megtekintése. Felelős: Németh Attila
Február
Hangverseny látogatások a Richter János Zeneművészeti Szakközépiskola vizsgaelőadásaira. Felelős: Óvári Valéria
Március
Kollégiumi rajzverseny szervezése. Felelős: Óvári Valéria
Április
Vers- és prózamondó verseny szervezése. Felelős: Németh Attila
Részvétel a városi és megyei kollégiumi szavalóversenyeken. Felelős: Németh
Attila
Május
Tavaszi tárlatlátogatások. Felelős: Óvári Valéria, Németh Attila
Június
A végzett munka értékelése. Felelős: Óvári Valéria, Németh Attila

Az egészséges életmódra nevelés (Felelős: Ajtony Ákos, Németh Attila)
Szeptember
Szervezési feladatok, bajnokságok kiírása. Felelős: Ajtony Ákos, DÖK
Az új tanulók bevezetése a kollégium sportéletébe. Felelős: Bogdán Réka, Hegedűsné Kovács Judit
Október
Készülés a városi kollégiumi sportnapokra. Felelős: Németh Attila
Részvétel a városi kollégiumi sportvetélkedőkön. Felelős: Németh Attila
November, December

Sakk bajnokság szervezése. Felelős: DÖK
Január
Korcsolyapálya vagy uszoda látogatása. Felelős: Ajtony Ákos
Február
Otthon végezhető erősítő, kondicionáló gyakorlatok bemutatása a versenyszerűen nem sportoló tanulóknak. Felelős: Ajtony Ákos
Asztalitenisz bajnokság szervezése. Felelős: Ajtony Ákos
Március
Kosárlabda bajnokság szervezése. Felelős: Mochlár István
Április
Labdarúgó mérkőzések középiskolai kollégiumok csapataival. Felelős: Németh
Attila
Május
Labdarúgó házibajnokság szervezése. Felelős: Mochlár István , Németh Attila
Június
Balesetvédelmi tanácsok a szünidőre! Felelős: Ajtony Ákos
A munka értékelése. Felelős: Ajtony Ákos

Arany János Tehetséggondozó Program (Felelős: Ajtony Ákos)
Az Arany János Tehetséggondozó Program tervezése költségvetési év szerint januártól augusztusig, illetve szeptembertől decemberig történik.
AJTP feladatok és programok:
A) Szociális támogatás: 3 890 000,- Ft
AJTP diákok étkezési támogatása (a munkanapok számától függ az összeg
nagysága):
Költségvetés 3.1.

szeptember
október
november
december
január

250 000 Ft
250 000 Ft
250 000 Ft
200 000 Ft
250 000 Ft

február
március
április
május
június

200 000 Ft
250 000 Ft
200 000 Ft
250 000 Ft
200 000 Ft

AJTP diákok szociális támogatása (ruhanemű, cipő, úszófelszerelés stb.):
AJTP diákok egyszeri szociális támogatása: 53 fő x 30 000 Ft=1 590 000 Ft
A szociális juttatások elbírálása. Felelős: Ajtony Ákos
B) Kollégiumi rendszeres programfeladat: 230 000 Ft
Folyamatos feladat:
~ helyismereti foglalkozás heti 1 órában,
~ életvitel foglalkozás heti 1 órában,
~ személyiségfejlesztés foglalkozás heti 2 órában,
~ kulturális foglalkozás heti 1 órában (tömbösítve),
~ társadalomismereti foglalkozás heti 1 órában.
Felelős: Ajtony Ákos, Hegedűsné Kovács Judit
AJTP városismereti (hetente szerdán) foglalkozások költségei:
300 000 Ft
Uszoda pályabérlet (két félév)
2 x 95 000 Ft = 190 000 Ft
Színházbérlet vásárlása
1 120 000 Ft
Kollégiumi ballagás
80.000 Ft
C) Programok:
A bennmaradós hétvégék programjának elkészítése, a szülők értesítése.
Felelős: csoportvezető nevelőtanárok, Ajtony Ákos
Az AJTP tervezett programjai:
~ 2020. szeptember 25-26. Bodies-kiállítás (9.A, 10.A, 11.A, 12.A)
~ 2020. október 9-10 Tematikus hétvége (9.AJTP, 9.A, 10.A, 11.A, 12.A)
~ 2020. november 13-15. Tematikus hétvége (9.AJTP, 9.A, 10.A, 11.A, 12.A)
~ 2020. december 4-5., Miklós-napi hétvége
~ 2020. december 5. Aranytoll helyesírási verseny
~ 2021. január 22-23. felvételi (9.AJTP), tematikus hétvége (9.A, 10.A, 11.A)

~ 2021. február-március (pontos időpont, helyszín később), AJTP Tehetségkonferencia
~ 2021. február 22-26. Sítábor (9.AJTP, a többi évfolyamból szabályzat szerint)
~ 2021. március 12-13. Tematikus hétvége (9.AJTP, 9.A, 10.A, 11.A, 12.A)
~ 2021. április 2-3. Tematikus hétvége (9.AJTP, 9.A, 10.A, 11.A, 12.A)
~ 2021. április vége. Gymnasion, Bonyhád (9.AJTP)
~ 2021. április vége Kollégiumi ballagás
~ 2021. május 3-5. Tanulmányi kirándulás (9.AJTP, 9.A, 10.A, 11.A)
~ 2021. június 11-13. Művészeti Fesztivál, Pécs (9.AJTP)
~ 2021. július eleje, Révai gólyatábor
~ 2021. július (pontos időpont és helyszín később) AJTP jutalomkirándulás
(szabályzat szerint a 9.A, 10.A, 11.A, 12.A osztályokból)
~ 2021. augusztus közepe AJTP központi gólyatábor, Zánka

Győr, 2020. szeptember 10.
Ajtony Ákos
kollégiumvezető

