
Intézményi tanfelügyelet, Kollégium 2018. 

 

Kiemelkedő területek 

1. Kompetencia 

- Az éves tervezésben egymásra épülnek a csoportvezetői, a foglakozástervek és a 

kollégiumi éves munkaterv. Az év végi beszámolók megállapításaira építik a 

következő év tervezését. - A mindennapi együttélést, viselkedést és elvárásokat a 

közösen megfogalmazott és lefektetett alapelvek szabályozzák. Ezeket a 

szabályozókat valamennyi partner ismeri. - A tervezés előkészítése csapatmunka. - 

Jellemzi a változó körülményekhez való nagyfokú alkalmazkodás. - Jövőképe pontos, 

határozott, előremutató. 

 

2. Kompetencia: 
- A kollégium személyiség-és közösségfejlesztése példaértékű. - Az intézményben 

egyházi jellegéből adódóan hangsúlyos a tanulók szereteten alapuló, harmonikus 

nevelése. - Különös figyelmet kap az egymásért érzett felelősség, a tolerancia, a 

szociális hátrányok enyhítése. - A kollégium változatos, sokszínű programokat nyújt a 

tanulóknak maximálisan kihasználva a személyi és tárgyi feltételeket. 

 

3. Kompetencia: 
- A hozzáadott érték alapján készített rangsorokon elért előkelő helyezések, amiben 

jelentős szerepe van a kollégiumnak is. - Az Arany János Programban hosszú évek 

óta végzett kiemelkedő nevelőmunka, és országos ismertség. - Számos tantárgy 

területén kiscsoportos és személyre szabott korrepetálások segítségével a gyengén 

teljesítők számának eredményes csökkentése. - Jól nevelt, rendre, rendszeres 

munkára szoktatott diákok laknak a kollégiumban. 

 

4. Kompetencia: 
- Pontosan meghatározott és leírt, aprólékosan megszervezett és bejáratott, a 

hatékony nevelő munkát támogató belső kapcsolati és kommunikációs rendszer 

működik az intézményben. 

 

5. Kompetencia 
- Az intézmény összetett kapcsolati rendszert épített ki és működtet / Környező 

települések iskolái, szülők csoportjai, helyi kulturális intézmények, regionális szakmai 

fórumok, intézmények/. - Partneri kapcsolatainak résztvevői körét és a kapcsolatok 

tartalmát rendszeresen felülvizsgálja. 

 

6. Kompetencia 
- Nagy és szépen rendezett zöld terület a kollégium mellett. Széles körű sportolási 

lehetőség a diákok számára délutánonként és az esti órákban. - A diákok igényeihez 

egyre jobban alkalmazkodó, folyamatos fejlesztés alatt álló kollégiumi épület. - A 

diákok korrepetálását sok területen segíteni tudó, egymással nagyon szorosan 

együttműködni képes egységes, összetartó tantestület. 

 

7. Kompetencia: 
- A kollégium belső szabályozói (Házirend, etikai kódex, kollégisták minősítési 

rendje,..) teljes mértékben támogatják az elvárásokat és a megfogalmazott célokat. 

 



Fejleszthető területek 

 

3. Kompetencia: 

- A tanulók érettségi utáni pályáját követő rendszer kidolgozása és fenntartása 

 

5. Kompetencia: 

- A külső kapcsolatok tovább szélesítése a kollégium lehetőségeinek fejlesztése 

érdekében. 

 

6. Kompetencia: 

- Több közösségi helyiség kialakítása a kisebb tanulói csoportok összejöveteleihez, 

foglalkozásaihoz. 

 

 


