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Iskolai sportkör:
A diákok tagságán alapuló közösség, melynek fontos szerepe van a mindennapi testedzés, a
délutáni tömegsport foglalkozások szervezésében. Hatáskörébe tartoznak a házi
sportversenyek, túrák szervezése, fizikai állóképességet követelő erőpróbák, Montenuovonap, egészségnap sportprogramjainak lebonyolítása. Segítői a testnevelő tanárok.







Szakkörök, tanfolyamok:
A szakköröket a pedagógusok szervezik. Önkéntes jelentkezés alapján szerveződnek.
Létszámukat a köznevelési törvény szerint a tagintézményi SZMSZ szabályozza:
Fejlesztő, felzárkóztató foglalkozások: matematika, német, magyar (szövegértés), szakmai
Tehetséggondozás
Önismereti
Sulisok(k)
Sport















A kollégiumi és iskolai közösségi nevelés céljainak megvalósítását segítik a
hagyományőrző tevékenységek: Fontos feladat az iskola névadójának, Montenuovo Nándor
emlékének ápolása. Ezt szolgálja az évenkénti megemlékezés februárban.
Minden tanév folyamán iskolai ünnepséget, megemlékezést tartunk a következő alkalmakkor:
Október 6. Az aradi vértanúk emléknapja
Október 23. Nemzeti ünnep
Advent - Karácsony
Február 25. A kommunista diktatúrák áldozatainak emléknapja
Március 15. Nemzeti ünnep
Húsvét
Április 11. Költészet napja
Április 16. A holocaust áldozatainak emléknapja
Pünkösd
Június - Pedagógus nap
Június 4. A nemzeti összetartozás napja
Öt évenként az iskola tevékenységét, munkáját összefoglaló iskolai évkönyv kerül kiadásra.
Folyamatosan frissül az iskola honlapja.
1.4.3. A diák önkormányzati munka közösségfejlesztési feladatai
Diákönkormányzat:
Az iskolai, kollégiumi diákönkormányzat a tanulók érdekének képviseletére önként
szerveződött. Gazdag hagyományokkal rendelkezik. Működését az 2011. évi CXC. törvény a
nemzeti köznevelésről 48.§ és a saját működési szabályzata rögzíti Segítője: a megbízott DÖK
–patronáló tanár.
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A diákönkormányzat (DÖK) 3 tagú testület, melyet a diákság az osztályképviselők útján
választ meg. Tanácskozását belső szabályzata szerint tartja. Munkáját patronáló tanár segíti.
A diákönkormányzat tevékenységének területei, feladatai:
a tanulók véleményének, javaslatainak, igényeinek megfogalmazása, kifejezésre juttatása
önkiszolgáló tevékenység szervezése (ügyeleti tevékenység, körletrendezés)
közhasznú munkák szervezése (felújító, javító tevékenység, stb.)
érdekképviselet
iskolai és kollégiumi rendezvények szervezése, irányítása, aktív részvétel
közösségi hagyományápolás (színházlátogatás, házi bajnokságok, stb.)
honismereti kirándulások szervezése (városnézés, múzeumlátogatás, kirándulás, stb.)
külső kapcsolatok (más középiskolai, kollégiumi diákönkormányzatokkal)
városi szintű rendezvényekbe való bekapcsolódás (pl. iskolák, kollégiumok közötti sport- és
kulturális találkozók, stb.)
1.4.4 A szabadidős tevékenység közösségfejlesztő feladatai:






Intézményünkben az érdeklődésnek és lehetőségeinknek megfelelően szervezünk a tanulók
számára a szabadidő hasznos eltöltésére szolgáló foglakozásokat. A kollégium nevelői és az
iskola tanárai által szervezett foglakozások mellett külső szakemberek is szívesen tarthatnak
foglalkozásokat a tanulók részére.
A szabadidő hasznos eltöltését szolgáló foglalkozások a kötelezően választott és fakultatív
foglalkozások keretei között kerülnek megszervezésre.
A szabadidő eltöltését szolgáló foglalkozások feladatai:
a szabadidős foglalkozásokon meghatározó szerepet kap az egészséges és kulturált életmódra
nevelés, az önkiszolgáló képességek fejlesztése, a diáksport, a természeti környezet
megóvása, ápolása;
a foglalkozások során hangsúlyt kap a tanulók irodalmi, képzőművészeti, zenei és vizuális
képességeinek fejlesztése, a kollégiumban élő nemzeti kisebbségekhez tartozó tanulók
anyanyelvi, nemzetiségi kultúrájukhoz való kötődésének erősítése;
a szervezett kirándulások során a tanulók megismerik történelmi, kulturális és természeti
értékeinket;
a különböző rendezvények erősítik az iskolai és kollégiumi közösségeket;
A kollégiumnak a rekreáció, a szabadidő hasznos eltöltése érdekében széleskörű és
folyamatos szabadidős tevékenységet kell biztosítani. A tanuló tevékenységének ilyetén
korlátozása csak szervezési vagy pedagógiai megfontolások miatt történhet. Ezt a tanulóval
minden esetben megfelelő módon közölni kell.
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