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I. Helyzetelemzés: Az elmúlt tanév feladatainak végrehajtása, ebből adódó feladatok 

A zeneiskolába beíratott gyermekek száma a 2017/2018. tanítási évben 259 fő.
Az előképző az alapfok és a továbbképző évfolyamokon folyik az oktatás.

A csoportok és csoportlétszámok:
kötelező és kötelezően választható tárgy tárgy: szolfézs 18 csoport 
A csoportokban a létszám nem haladja meg a maximum 15 főt.

kamaracsoportok, zenekarok:  
fuvola    2 csoport       
klarinét    1 csoport       
trombita   1 csoport       
gitár    1 csoport        
vonós 4 csoport
zongora-kamarazene    5 csoport  

Képzési profil 

A Pedagógiai Program szerint a 27/1998 (VI.10.) MKM rendelet 1-2. sz. melléklete alapján 
kialakított helyi tanterv szerint kimenő és felmenő rendszerben folyik az oktatás.  

I.1.A tanév fő feladatai

Intézményi önértékelés

A pedagógusok, a vezető és az intézmény önértékelésének folytatása belső ütemterv alapján.

Intézményvezetői tanfelügyeletre kerül sor a tanév második félévében.

- Feladatunk a terveben kijelölt önértékelések elvégzése

- Az informatikai rendszer működtetése.

- Összegző értékelés és fejlesztési terv elkészítése.

Belső szabályzatok felülvizsgálata 2017.december 31-ig

Pedagógi Program, 

SZMSZ, 

Házirend, 
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Kompetencialapú differenciált értékelési szabályzat elkészítése

Pedagógus minősítés

2017-es minősítési tervbe 3 fő került be a pedagógus II. fokozatot megcélzó eljárásba 

Szaktanácsadói képzésben vesz részt két fő. A sikeres minősítés érdekében figyelemmel kell 
kísérni, hogy mesterportfóliójukat 2017. október 12-ig feltöltsék az informatikai 
rendszerbe.

Az adott év kiemelt pedagógiai feladatai:

- Intézményünkben az oktatás, a nevelés alapja a pedagógiai program, a szervezeti 

működési szabályzat, valamint a házirend. Ezeket a dokumentumokat megfelelően karban 

kell tartani.

- A Széchenyi István Általános Iskolával eredményesebb együttműködésre törekszünk. A a 

szűkös lehetőségek és helyhasználat miatt, kialakuló nehézségeket a tanórák körültekintő 

szervezéssel törekszünk mérsékelni. 

- Tehetségpontként kiemelt figyelemmel foglalkozunk a tehetséges tanulókkal és 

szorgalmazzuk, hogy növendékeink minél nagyobb számban, minél jobb eredménnyel 

vegyenek részt a tanulmányi versenyeken, találkozókon.

- Szorgalmazzuk a hangversenylátogatásokat, a kiemelt hangversenyközpontok 

megismertetését.

- Az Opera nagykövete programban továbbra is részt veszünk.

- A MÜPA partneriskola programba szeretnénk bekapcsolódni.

- Czövek Erna – iskolánk névadójának szellemi hagyatékát megőrizve, továbbra is 

kiemelten kezeljük az alsófokú művészetoktatásban a kamarazenélés gyakorlatának 

fontosságát. Az évek óta megrendezett családi hangverseny és stúdióhangversenyeinken 

törekszünk a kamaradarabok előadására.

- Biztosítjuk a növendékeknek a „Közösségi Szolgálat” teljesítését.

- Szorgalmazzuk, a lehetőségek függvényében, a digitális tananyagok felhasználását.

- A KRÉTA e napló bevezetésére készülünk.

- Egyre több tanulónk SNI, ADHD, Aspereger szindrómás, illetve autisztikus 

tulajdonsággal rendelkezik. Az ilyen növendékek oktatásához szükséges ismeretek 

elsajátításhoz a pedagógusainknak megfelelő továbbképzéseken való részvételeket 

keresünk.
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II. A tanévindítás feltételei

II.1. Személyi feltételek

a) Főállású dolgozók

Az intézményben dolgozó összes főállású foglalkoztatott száma: 27 fő (+1 fő tartósan távol).
Ebből

- az aktív pedagógusok létszáma 25 fő (23 határozatlan idejű, 2 határozott idejű)

- a nem pedagógus munkakörben foglalkoztatottak létszáma: 3 fő (iskolatitkár, karbantartó-

portás, takarító)

Pedagógusainkat és általuk tanított tantárgyakat, ellátott további feladataikat, funkcióikat a 

tantárgyfelosztás részletesen tartalmazza.

Pedagógusaink, és az általuk ellátott további feladatok, ténykedések:
A tantárgyfelosztás részletesen tartalmazza.
A zeneiskolában 3 mesterpedagógus szakértő dolgozik.

Vezető beosztásúak:
1 fő intézményvezető
2 fő intézményvezető helyettes
3 fő tanszakvezető

Pedagógus neve
Magasabb

vezető/vezető
beosztás

Feladatok Egyéb feladatok, 
ténykedések*

Barcsik Hédi Intézményvezet
ő

tanügyi 
okmányok, KIR, 
KIRA, KRÉTA, 
KIRSTAT,

Somogyiné Tassi 
Valéria

Intézményvezet
ő helyettes

szolfézs tanszak vezetése, 
óralátogatások, takarítás 
ellenőrzése,
szolfézs tanszak összefogása

Juhos-Kiss Eszter Intézményvezet
ő helyettes

Pályázatok, 
Rendezvényszervezés
Faliújság 
Újságcikkek továbbítása
Közösségi szolgálatosok 
irányítása, óralátogatások

Fledrich Zsanett 
Gáspár Zsuzsa
P. Horváth 

tanszakvezető hangszerkölcsönzés leltár, 
karbantartási igények, 
óralátogatások, beszámolók
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Sarolta
Tassi-Ködöböc 
Judit

mentor Gyakornok segítése, 
szabadidős programok, 
koncertlátogatás 

Barcsik Hédi,
Juhos-Kiss 
Eszter,
Kozma László,
Somogyiné Tassi 
Valéria,
Velenczei Anna

Önértékelési 
csoport 

Velenczei Anna zenei könyvtár

* Egyéb feladatok, ténykedések között került feltüntetésre pl.: a különböző megbízottként 
történő feladatellátás (munkavédelmi, tűzvédelmi, szülői munkaközösségi stb.), a 
munkaközösség vezetői feladatok stb.

A pedagógusok által ellátandó feladatokkal, ténykedésekkel kapcsolatos feladat a vonatkozó 

megbízások szóbeli egyeztetése, az egyes tevékenység feladatellátási tervben való rögzítése.

Az azonos tárgyat tanító tanárok közösségét összefogó (tanszakok) vezetők - tanszakvezetők – 

irányításával folyik a szakmai feladatok koordinálása. A tanszakvezetők egy-egy tanszak 

növendékeinek tanulását irányítják, követik figyelemmel. Szakmai feladataik egyre szélesebbek, 

az iskola minőségi oktatását meghatározóvá teszik.

Tanszakvezetők – tanszakok és tárgyak szerint a tanszak képzési profilja 
PP - 27/1998 (VI.10.) MKM rendelet 1-2. sz. melléklete alapján

Billentyűs tanszak: zongora és korrepetíció   
Gáspár Zsuzsa - 8 tanár  

Vonós, akkordikus, vokális tanszak: hegedű, cselló, gitár, magánének  
Fledrich Zsanett hegedű – 6 tanár  

Fúvós tanszak: fuvola, klarinét, kürt, trombita, harsona, furulya 
P. Horváth Sarolta-  6 tanár (fa és rézfúvós)  

Zeneismeret tanszak: zenei előkészítő, szolfézs – zeneelmélet, zeneirodalom 
Somogyiné Tassi Valéri igazgatóhelyettes fogja össze 4 tanár munkáját.

b) Nem főállású dolgozók

Intézményünkben a főállású foglalkoztatás mellett: 
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- részmunkaidőben dolgozik: 3 fő, (az általuk ellátott feladatok: fuvola, zongora tanítás és 

korrepetíció )

- óraadóként közreműködik: 0 fő

II.2. Tárgyi feltételek

Az intézményünkben a nevelési feladatokat a következő intézményi helyiség háttérrel látjuk el:

A zeneiskola SZÉKHELYÉN a termek és kiszolgálóhelyiségek, melyek kizárólag a 

zeneoktatást szolgálják.

 1 iroda, melyben közösen az igazgató, az igazgatóhelyettes és az iskolatitkár dolgozik

 1 kamara - hangverseny terem, mely tanterem és tanári is egyben

 1 fúvós hangszeres terem, mely egyben zenei könyvtár is

Ezen kívül itt helyezkedik el:

 5 nagyméretű tanterem, melyet délelőtt a Széchenyi István Általános Iskola alsó tagozatos 

osztályai használnak és délutánonként a zeneiskolai hangszeres oktatás helyszínei.

 1 zenekari terem, melyben a zenekari (vonós, fúvós, gitár, kamarazenei) csoportos órákat 

tartjuk, illetve a délelőtti órák csoportbontására , hittan, néptánc és nyelvi órák megtartására 

használnak az általános iskolások.

A Knáb János utcai TELEPHELYEN 10 tanteremben kaptunk helyet az általános iskolai órák 

befejezése utáni időszakban a hangszeres és csoportos órák megtartására, ahol a tanítást egyre 

később, leginkább 14.30-tól tudjuk elkezdeni, így a tanítás vége is egyre későbbre tolódik ki. 

Az intézményünk a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 2. számú mellékleteként meghatározott 

kötelező eszköz és felszerelés jegyzékében leírtakkal rendelkezik.

Pozitívumként kell értékelnünk, hogy az intézménynek sikerült: 

- 0,5 álláshelyen áprilisban délutáni portás- karbantartó felügyeli az épületet,

- a szomszéd Nagy Sándor József Gimnázium részmunkaidős karbantartója délelőtt az 

épületünkben adódó karbantartásban segédkezik

- a hátsó kaput zárása, csökkentve ezzel az átmenő forgalmat az udvaron



7

- nyáron a szükséges tisztasági festési, karbantartási feladatokat elvégeztetni

- az üres takarítói álláshelyet sikerült betöltetni

- a zongorák hangolása az első héten megtörtént

- a vonós és fúvós hangszerek karbantartása

- ezen felül felújításra került 4 terem- szalagparketta aljzata

- a riasztórendszer teljes felújítása,

-balesetveszélyes gesztenyefák csonkolása

Negatívum: 

- a közös épülethasználat az általános iskolával

- szükség lenne a hangszerekre: pianínóra és fuvolára.

- az épület elsős kiskapujának zárása nem megoldott, beléptető rendszert kell kiépíteni

- az épület belső világítása elavult, felújításra szorul,

- a WC-k , csatorna állapota

- az épület tetőszerkezete beázik, ennek megjavítása évek óta halasztódik 

- a szomszéd orvosi rendelő felújítása nem történt meg a nyár folyamán, a tanév közben folynak 

majd amunkákatok

- az iskola udvara kisebb lesz, az orvosi rendelőhöz szükséges telekrész leválasztása miatt, 

valamint, a 3 irattároló konténert továbbra is az iskola udvarán kívánják tárolni, (ez főleg a 

délelőtti 130 első osztályos gyermeket érinti negatívan) és a munkálatokhoz az anyagszállítást az 

iskolaudvaron keresztül tervezik megvalósítani, amit szeretnénk elkerülni

III. A munkaterv megvalósulását segítő belső ellenőrzési terv

Az intézményben végrehajtandó egyes ellenőrzési tevékenységet meghatározza:

- az intézményi önértékeléshez kapcsolódó, a pedagógiai munkára kiterjedő ellenőrzés, 

- az intézmény szervezeti és működési szabályzatában a pedagógiai ellenőrzésre vonatkozó 

előírások,

- a költségvetési ellenőrzésére vonatkozó elvárások

A feladatokat az előbbiekhez igazodva kell ellátnunk a vonatkozó tanévben.
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(Felelős: az intézményvezető; valamint az intézményvezető által kijelölt személy; határidő: a 

nevelési évben folyamatos.)

 III.1. Szakmai ellenőrzés

A szakmai ellenőrzés témakörében az intézményben a következő feladatokat fogjuk ellátni:

- a szakmai ellenőrzés tervezése 

- a tanmenetek ellenőrzése,

- az óra látogatások rendje,

- a tanügyi igazgatási dokumentumok ellenőrzése,

- a szakmai ellenőrzés végrehajtása és annak nyomon követése,

ELLENŐRZÉS
Ellenőrzé
s ideje

tárgya dolgozó, 
vagy 
tevékenysé
g

módszere felelős vezetők visszacsatolás

szeptembe
r

- tanügyi 
dokumentáció 
(beírási napló, 
tanítási napló, 
térítési-, tandíj,)
- összesítők 
egyeztetése a 
tantárgyfelosztá
ssal,
- 
hangszerkölcsön
zések, 
hangszerek 
állapota

minden 
pedagógus, 
iskolatitkár

dokumentum 
ellenőrzés, 
hangszerek 
szemrevételezé
se

intézményvezet
ő, 
intézményvezet
ő helyettesek

hiányos adatok 
pótlása,
szükséges 
javítások 
elvégzése

október tanmenetek, 
tanítási naplók, 
tözslapok, 
statisztika 
elkészítése, 
KIR,

minden 
pedagógus

dokumentum 
ellenőrzés

intézményvezet
ő, 
intézményvezet
ő helyettesek

hiányos adatok 
pótlása,
szükséges 
javítások 
elvégzése

különös 
közzétételi lista

munkaterv 
alapján

dokumentum 
ellenőrzés

intézményvezet
ő

munkatervvel, 
statisztikával, 
beszámolóval 
összhangban
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életpálya 
modellhez 
szükséges 
dokumentációk 
előkészítése

326/2013. 
rendelet 
alapján

dokumentum 
ellenőrzés

intézményvezet
ő, 
intézményvezet
ő helyettesek

a rendelettel 
összhangban

november tanítási órák 
látogatása

tanszakveze
tővel 
egyeztetve

óralátogatás, 
közös 
meghallgatás

tanszakvezető, 
szaktanácsadó, 
intézményvezet
ő

szakmai 
megbeszélés

intézményi 
önértékeléshez 
kapcsolódó 
óralátogatások

az 
önértékelési 
tervben 
szereplő 
pedagóguso
k

óralátogatás, 
interjúk, 
adatfeltöltés

intézményvezet
ő, 
intézményvezet
ő helyettesek

hiányos adatok 
pótlása

december, 
január

félévi vizsgák minden 
pedagógus

vizsgalátogatás intézményvezet
ő, 
intézményvezet
ő helyettesek, 
tanszakvezető

szakmai 
megbeszélés

intézményi 
önértékeléshez 
kapcsolódó 
óralátogatások

az 
önértékelési 
tervben 
szereplő 
pedagóguso
k

óralátogatás, 
interjúk, 
adatfeltöltés

intézményvezet
ő, 
intézményvezet
ő helyettesek

hiányos adatok 
pótlása

január - tanügyi 
dokumentáció 
(ellenőrzők, 
félévi értesítők, 
tanítási napló, 
térítési-, tandíj, 
tanári 
beszámolók 
készítése)
- összesítők 
egyeztetése a 
tantárgyfelosztá
ssal
II. félévi 
munkaterv 
pontosítása

minden 
pedagógus

dokumentum 
ellenőrzés

intézményvezet
ő, 
intézményvezet
ő helyettesek, 
tanszakvezető

szakmai 
megbeszélés,
hiányos adatok 
pótlása,
szükséges 
javítások 
elvégzése

február tantárgyfelosztá
s módosítása, 
létszámellenőrzé
s,

minden 
pedagógus

dokumentum 
ellenőrzés, 

intézményvezet
ő, 
intézményvezet
ő helyettesek,

hiányos adatok 
pótlása,
szükséges 
javítások 
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pedagógus 
továbbképzések 
teljesítése, 

elvégzése

március tanmenetek, 
tanítási naplók

minden 
pedagógus

dokumentum 
ellenőrzés

intézményvezet
ő, 
intézményvezet
ő helyettesek,

hiányos adatok 
pótlása,
szükséges 
javítások 
elvégzése

életpálya 
modellhez 
szükséges 
dokumentáció 
előkészítése

326/2013. 
rendelet 
alapján

dokumentum 
ellenőrzés

intézményvezet
ő, 
intézményvezet
ő helyettesek

a rendelettel 
összhangban

április tanítási órák 
látogatása

tanszakveze
tővel 
egyeztetve

óralátogatás, 
közös 
meghallgatás

tanszakvezető, 
szaktanácsadó, 
intézményvezet
ő

szakmai 
megbeszélés

május év végi vizsgák minden 
pedagógus

vizsgalátogatás
, dokumentum 
elemzés

tanszakvezető, 
intézményvezet
ő, 
intézményvezet
ő helyettes

szakmai 
megbeszélés

június bizonyítványok 
egyeztetés, 
naplók, törzslap 
leadása

minden 
pedagógus

dokumentum 
ellenőrzés

intézményvezet
ő, 
intézményvezet
ő helyettes

hiányos adatok 
pótlása,
szükséges 
javítások 
elvégzése

A szakmai ellenőrzés keretében történik meg az intézményi önértékelési feladatok éves 

önértékelési tervében rögzített feladatainak ellátása.

III.2. Törvényességi ellenőrzés 

Az intézményünknek folyamatosan számolni kell a törvényességi ellenőrzés lehetőségével, ezért 

feladatunk:

- felkészülni ezen ellenőrzésekre, 

- közreműködni az ellenőrzésekben, illetve

- az ellenőrzések tapasztalatainak felhasználása.

A törvényességi ellenőrzéssel kapcsolatban: 

- a munkajogi dokumentumainkat évente legalább két alkalommal ellenőrizzük, 

külön figyelmet fordítunk:
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- a gyermeklétszám megfelelő kimutatására, 

- az oktatásügyi statisztika megfelelő kitöltésére.

 III.3. Pénzügyi-gazdálkodási ellenőrzés

Az intézményünk a megfelelő pénzügyi-gazdálkodási rend biztosítása és fenntartása érdekében, 

valamint a vonatkozó jogszabályok alapján látja el a belső kontroll tevékenységet, és annak 

részeként a pénzügyi-gazdálkodási belső ellenőrzési feladatait, ennek érdekében:

- elfogadjuk az éves ellenőrzési tervünket,

- gondoskodunk a tervben meghatározott ellenőrzések végrehajtásáról, 

- az ellenőrzések tapasztalatait felhasználjuk, és az összefoglaló jelentést tájékoztatásul 

megküldjük a fenntartónak.

IV. Az iskolai tanév helyi rendje

Az iskolai és a kollégiumi munkaterv határozza meg az iskolai, kollégiumi tanév helyi rendjét. 

Ennek elkészítéséhez az intézményvezető kikéri a fenntartó, iskolaszék, kollégiumi szék, az 

iskolai, kollégiumi szülői szervezet, közösség, az intézményi tanács, a tanulókat érintő 

programokat illetően az iskolai, kollégiumi diákönkormányzat, továbbá, ha a gyakorlati képzés 

nem az iskolában folyik, a gyakorlati képzés folytatójának véleményét is: 20/2012. (VIII. 31.) 

EMMI rendelet 3. § (1)

Iskolánk a 14/2017. (VI. 14.) EMMI rendelete a 2017/2018. tanév rendjéről alapján készítette el 

munkatervét.

V.1. Az iskolai tanítás nélküli munkanapok időpontjai, azok felhasználása

Az iskolaéves munkatervet készít, amely tartalmazza a szabadon meghatározható tanítás nélküli 

munkanapokat: Nkt. 27. § (3), 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 3. § (2) a)

Az iskolában a tanév rendjéről szóló miniszteri rendelet határozza meg a tanítás nélküli 

munkanapok számát.1 A tanítás nélküli munkanapok számát az iskola igazgatója a fenntartó 

1 14/2017. (VI. 14.) EMMI rendelet 5. § A tanítási évben - a tanítási napokon felül - a nevelőtestület a tanév helyi 
rendjében meghatározott pedagógiai célra az általános iskolában 6, a nappali oktatás munkarendje szerint működő 
gimnáziumban, szakközépiskolában és szakiskolában 7, a szakgimnáziumban 8 munkanapot tanítás nélküli 
munkanapként használhat fel, amelyből egy tanítás nélküli munkanap programjáról - a nevelőtestület véleményének 
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egyetértésével megnövelheti abban az esetben, ha az iskola az Nkt. 30. § (2)-(3) bekezdéseiben2 

meghatározottak megtartásával az ehhez szükséges időt megteremti.

Az iskolai tanítás nélküli munkanapon és a kollégiumi foglalkozás nélküli munkanapon - a szülő 

igénye esetén - az iskola és a kollégium ellátja a kiskorú tanuló felügyeletét: 20/2012. (VIII. 31.) 

EMMI rendelet 3. § (5)-(6)

V.2. Az iskolai szünetek időtartama: 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 3. § (2) b), 14/2017. 

(VI. 14.) EMMI rendelet 6. §

Az őszi szünet 2017. október 30-tól 2017. november 3-ig tart. A szünet előtti utolsó tanítási nap 

2017. október 27. (péntek), a szünet utáni első tanítási nap 2017. november 6. (hétfő).

A téli szünet 2017. december 27-től 2018. január 2-ig tart. A szünet előtti utolsó tanítási nap 

2017. december 22. (péntek), a szünet utáni első tanítási nap 2018. január 3. (szerda).

A tavaszi szünet 2018. március 29-től 2018. április 3-ig tart. A szünet előtti utolsó tanítási nap 

2018. március 28. (szerda), a szünet utáni első tanítási nap 2018. április 4. (szerda).

V.3. Ünnepek és emléknapok

A nemzetünk szabadságtörekvéseit tükröző, továbbá nemzeti múltunk mártírjainak emlékét, 
példáját őrző, az aradi vértanúk (október 6.), a kommunista és egyéb diktatúrák áldozatai (február 
25.), a holokauszt áldozatai (április 16.), a Nemzeti Összetartozás Napja (június 4.), a március 15-
ei és az október 23-ai nemzeti ünnepek, valamint az iskola hagyományai ápolása érdekében 
meghonosított egyéb emléknapok, megemlékezések időpontjai: 20/2012. (VIII. 31.) EMMI 
rendelet 3. § (2) c) pont.
Az ünnepekről a csoportos órákat tartó pedagógusok a tanóra keretében emlékeznek meg.

Az iskolai, a kollégiumi élethez kapcsolódó ünnepek megünneplésének időpontjai: 20/2012. 
(VIII. 31.) EMMI rendelet 3. § (2) d) pont

Esemény megnevezése

Az ünnepség
(ünnep)

megtartásának
időpontja

A zene világnapja október 5.
Kodály évforduló december 14.

kikérésével - az iskolai diákönkormányzat jogosult dönteni, egy tanítás nélküli munkanap kizárólag pályaorientációs 
célra használható fel.



13

Czövek Erna évforduló március 22.

V.4. Értekezletek, fogadó órák

Az előre tervezhető nevelőtestületi értekezletek, szülői értekezletek, fogadóórák időpontjai: 

20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 3. § (2) e) pont

A nevelőtestületi értekezletek terve:

Értekezlet
dátuma Az értekezlet célja, főbb napirend Felelős

augusztus 25. A tanév előkészítése, elkezdésével 
kapcsolatos feladatok, tájékoztatás

Intézményvezető

szept. 6. Tanévnyitó értekezlet, órabeosztás Intézményvezető

szeptember 15. Munkaterv elfogatása Intézményvezető, 
tanszakvezetők

szeptember 25. Időszerű feladatok:
- intézményi önértékelés

Intézményvezető, 
intézményvezető 
helyettesek

január 29.

Félévi munkát értékelő, következő félévre 
vonatkozó feladat meghatározó értekezlet:
    - pedagógiai munka elemzése, értékelése,
    - a pedagógiai munka hatékonyságának 
vizsgálata

Intézményvezető, 
intézményvezető 
helyettesek, 
tanszakvezetők

március 13. Időszerű feladatok:
    - pedagógus továbbképzés

Intézményvezető

április 23. Felkészülés a tanév zárására, vizsgák 
időpontjaink, meghatározása

Intézményvezető

június 13.

Nevelési évzáró értekezlet:
   - II. Félévi munkát értékelő, következő 
félévre 
   vonatkozó feladat meghatározó értekezlet,
   - pedagógiai munka elemzése, értékelése,
   - a pedagógiai munka hatékonyságának 
vizsgálata,

Intézményvezető, 
intézményvezető 
helyettesek, 
tanszakvezetők

A szülői értekezletek terve: 
- A tanszaki hangversenyekkel egybekötve aktuális, tájékoztatások.
- Alapvizsgázók részére külön összehívott szülői értekezlet.

A fogadóórák terve: 
A tanárokkal előre történő egyeztetés alapján a szülők bármikor kérhetik.

V.5. Nyílt nap
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Az intézmény bemutatását szolgáló pedagógiai célú nyílt nap időpontja: 2018.év február 

27.

V.6. A tanulók fizikai állapotát felmérő vizsgálat időpontja

Az alapfokú művészeti iskola és kollégium kivételével a tanulók fizikai állapotát felmérő 

vizsgálat időpontja: 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 3. § (2) g) pont

Nem releváns.

V.7. A kórus időpontjai

Az iskolai kórus időpontjai, amely alatt más tanórán kívüli tevékenység a kórustagok számára 

nem folytatható: 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 3. § (2) i) pont

Intézményünkben nem működik kórus.

V.8. Rendkívüli tanítási napok

Ha az iskolában rendkívüli tanítási napot tartanak, ennek időpontjáról az érdekelt kollégiumot, a 

gyakorlati képzés folytatóit és szervezőit lehetőség szerint legalább hét nappal korábban írásban 

tájékoztatni kell: 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 3. § (4) – javaslom továbbá az étkeztetést 

biztosító önkormányzatot, s az iskolában működő művészeti iskolát ill. egyéb 

rendezvények/programok szervezőit értesíteni.

Nem releváns.

V.9. A diákközgyűlés összehívása

A diákközgyűlés összehívását az iskolai, kollégiumi diákönkormányzat vezetője kezdeményezi, a 

tanév helyi rendjében meghatározottak szerint. 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 120. § (8)

Nem releváns, iskolánkban nem működik DÖK.

V.10. Egyéb

Minden egyéb, a nevelőtestület által szükségesnek ítélt kérdés: 20/2012. (VIII. 31.) EMMI 

rendelet 3. § (2) h) pont 

Beiratkozás

Az iskolai felvétel, átvétel jelentkezés alapján történik. 
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A felvételről, átvételről az iskola vezetője dönt. 

A felvételi ideje 2018. március 19.,20. (hétfő, kedd) 17:30-19:00-ig

A beiratkozással kapcsolatos feladataink:

- beiratkozás jogszabály szerinti lebonyolítása,

- az iskolánk népszerűsítése, szülőkkel való közös programok szervezésével,

- hangszerbemutató szerevezése az óvodások és az 1. osztályosok részére a felvételit 

megelőző időszakban,

a leendő 1. osztályosoknak tartott szülői értekezleten tájékoztató tartása a zeneiskolai 

felvételről

 Pályázatok

"A hazai és a határon túli művészeti tehetséggondozó programok támogatása" című, NTP-MŰV-

17 kódjelű pályázati kiírásra benyújtott, NTP-MŰV-17-0128 pályázati azonosítón nyilvántartásba 

vett Kodály művészete című pályázat a Támogató döntése alapján 1 200 000 Ft vissza nem 

térítendő támogatásban részesültünk, melyet a tanév folyamán valósítunk meg.

V.11.Tanulmányi versenyek

Az iskola a munkatervében határozza meg azokat a tanulmányi versenyeket, amelyekre felkészíti 

a tanulókat. Az iskola a 14/2017. (VI. 14.) EMMI rendelet 3. mellékletének jegyzékében nem 

szereplő tanulmányi versenyre, továbbá nemzetközi tanulmányi diákolimpiára történő felkészítést 

akkor építheti be a munkatervébe, ha azzal az iskolaszék, ennek hiányában az iskolai szülői 

szervezet, az iskolai diákönkormányzat és az intézményi tanács véleményének kikérését követően 

a fenntartó egyetért: 14/2017. (VI. 14.) EMMI rendelet 9. § (2)-(3), 3. melléklet.

Regionális

REGIONÁLIS SZOLFÉZSVERSENY TÖRÖKBÁLINT
2017. április 

REGIONÁLIS SZOLFÉZSVERSENY ESZTERGOM
2017. április 

REGIONÁLIS FUVOLÁS TALÁLKOZÓ 
2018. (május?)
Rendező: Prelúdium Alapfokú Művészeti Iskola
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Országos

XV. ORSZÁGOS FRISS ANTAL GORDONKAVERSENY 
2017. november 17-19. 
Rendező: Szolnoki Bartók Béla Alapfokú Művészeti Iskola
A területi válogatók ideje: 2017. október 6-ától 2017. október 16-áig

XIV. ORSZÁGOS LUBIK IMRE TROMBITAVERSENY 
2017. november 17-19.
Rendező: Pálóczi Horváth Ádám Alapfokú Művészeti Iskola
A területi válogatók ideje: 2017. október 2-ától október 16-áig.

ORSZÁGOS GREGOR JÓZSEF ÉNEKVERSENY
2017. november 24-26.
Rendező: Hermann László Zeneművészeti Szakgimnázium és AMI

HATVANI ORSZÁGOS ZENEISKOLAI BAROKK FESZTIVÁL
2017. december 19-20.
Kocsis Albert Zeneiskola AMI

XIV. ORSZÁGOS GITÁRVERSENY 
2018. március 23-25. 
Rendező: Váci Bartók-Pikéthy Zeneművészeti Szakgimnázium és Zeneiskola, AMI
A területi válogatók ideje: 2018. január 29-étől 2018. február 12-éig.

IX. ORSZÁGOS JENEY ZOLTÁN FUVOLAVERSENY 
2018. március 23-25.
Rendező: Kaposvári Liszt Ferenc Zeneiskola – Alapfokú Művészeti Iskola
A területi válogatók ideje: 2018. február 5-étől 2018. február 16-áig.

XI. ORSZÁGOS ZONGORA NÉGYKEZES ÉS KÉTZONGORÁS VERSENY 
2018. április 6-8. 
Rendező: Rózsavölgyi Márk Alapfokú Művészeti Iskola
A területi válogatók ideje: 2018. február 19-étől 2018. március 5-éig.

III. ORSZÁGOS ESZTERHÁZY KAMARAÉNEKLÉSI VERSENY
2018. április 13 – 14.
Rendező: Eszterházy Károly Egyetem Gyakorló Általános, Közép-,    Alapfokú Művészeti Iskola 
és Pedagógiai Intézet 

ORSZÁGOS TÁRSASÉNEKLÉSI VERSENY 
Rendező: MZMSZ, Budapest
2018. május
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Nemzetközi versenyek:

KODÁLY ZOLTÁN NEMZETKÖZI HEGEDŰVERSENY
2017. október
Rendező: Városi Művelődési Központ – Galánta

ORBÁN GYÖRGY + ZONGORAVERSENY
2018. április 27-29.
Rendező: Szentendrei Vujicsics Tihamér Alapfokú Művészeti Iskola

BELICZAY GYULA NEMZETKÖZI HEGEDŰVERSENY
2018. június
Rendező: Művészeti Alapiskola – Komarno

NEMZETKÖZI VERSENY – POVOLETTO

2018. június

Rendező: Povoletto - Olaszország

VI. Projektoktatás

A 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 7. § (4) bekezdése szerinti3 projektoktatást lehetővé tevő 
témaheteket a tanítási évben az oktatásért felelős miniszter az alábbi időpontok szerint hirdeti 
meg:

a) pénzügyi és vállalkozói témahét 2018. március 5. és 2018. március 9. között,
b) digitális témahét 2018. április 9. és 2018. április 13. között,
c) fenntarthatósági témahét 2018. április 23. és 2018. április 27. között.
A nevelési-oktatási intézmény a munkatervében meghatározott módon részt vehet a 
témahetekhez kapcsolódó programokon, továbbá a tantervben előírt, az adott témával 
összefüggő tanítási órákat, foglalkozásokat a témahét keretében megszervezheti: 
14/2017. (VI. 14.) EMMI rendelet 10. § (1)-(2)

Nem releváns.

VII. Eseménynaptár (táblázatos formában)

VIII.1. Tankerületi Rendezvények

3 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 7. § (4) A nevelőtestület és az intézményvezető döntése alapján a pedagógiai 
program tartalmazza az iskolában alkalmazott sajátos pedagógiai módszereket, beleértve a projektoktatást is. A 
projektoktatás során a témaegységek feldolgozása, a feladat megoldása a tanulók érdeklődésére, a tanulók és a 
pedagógusok közös tevékenységére, együttműködésére épül a probléma megoldása és az összefüggések feltárása 
útján.
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HÓ NA
P

ESEMÉNY HELYSZÍN

szeptember REGIONÁLIS 
SZOLFÉZSVERSENY 

TÖRÖKBÁLINT

VII.2. Iskolai rendezvények

Tanórán kívüli tevékenységek 2017-2018. tanév:  

HÓ NA
P

ESEMÉNY HELYSZÍN FELELŐS, 
résztvevők

szeptember 21. részvétel a Széchenyi 
szobor koszorúzáson- a 
Széchenyi Baráti Kör 
szervezésében

Széchenyi u 
141.

fúvós tanszak

szeptember 21 Stúdió hangverseny- 
Versenyfelkészítő

kamaraterem Szita Csaba

szeptember 28. Stúdió hangverseny- 
Versenyfelkészítő-

kamaraterem Szita Csaba

szeptembertől
-júniusig 

Kodály művészet c. 
pályázat 

zeneiskola Juhos-Kiss Eszter

október 5.
Zene világnapja 
hangverseny a EFMK-
szervezésében

EFMK felkészítő 
pedagógusok

október 17. Stúdió hangverseny-
barokk táncok

kamaraterem Tassi-Ködöböcz 
Judit

október 26. Stúdió hangverseny kamaraterem Barcsik Hédi és 
Dobai Zsuzsanna

november 23. Stúdió hangverseny kamaraterem Kozma László
 
december 2.

Városkarácsony- 
Budakeszi városi 
rendezvény

Budakeszi 
Városháza

vonós tanszak

december 14. Kodályra emlékezünk kamaraterem P. Horváth Sarolta

dec-jan.
Félévi tanszaki 
hangversenyek, melyen 
minden növendék 
bemutatja tudását

kamaraterem
pedagógusok és 
tanszakvezetők

január 25. Kamarazenehangversen
y

POKG Tanszakvezetők

február 22. Stúdió hangverseny kamaraterem Fledrich Zsanett
március 22. Czövek Erna- 

megemlékezés, 
koszorúzás

kamaraterem és 
Budakeszi 
temető

Gáspár Zsuzsa

április 26. Stúdió hangverseny- 
családi

kamaraterem Tassi-Ködöböcz 
Judit
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június 9. Erkel napok- EFMK -
szervezésében, 

EFMK tanszakvezetők

június 19. Bizonyítványosztás, 
Ünnepélyes tanévzáró 
Kamarahangverseny

POKG  pedagógusok, 
tanulók, szülők

VII.3. A tanév rendje: 14/2017. (VI. 14.) EMMI rendelet – csak az eltérés

2017/2018. tanévben a tanítási év első tanítási napja 2017. szeptember 7. (péntek) és utolsó 

tanítási napja 2018. június 15. (péntek). 

A tanítási napok száma száznyolcvan nap. 

VIII. Szervezési feladatok

Előre tervezhető feladatok havi bontásban: feladat/esemény – határidő – felelős – indikátor

Ütemterv, naptári terv 
2017/2018. I. félév

Szeptember

Dátum Feladat megnevezése Felelős Ellenőrzés/
számonkérés Egyéb

6.
Tanévnyitó értekezlet 

üzemorvos, 
munka és tűzvédelem

Intézményvezető

7. Pótfelvételi Intézményvezető 
helyettes 17 órától

7. 

Első tanítási nap 
Házirend ismertetése,
tűz- és munkavédelmi 
oktatás

minden 
pedagógus

1-10-ig Tanszaki értekezletek 
munkatervek leadása

zongora-, fúvós-, 
vonós 

tanszakvezető

1-10. KIR-alkalmazotti és 
tanulói adatok fissítése iskoltitkár

21.
Versenyfelkészítő 
hangverseny 
Kamaraterem

Szita Csaba

15. Tantárgyfelosztás 
elkészítése intézményvezető

25. selejtezés pedagógus, intézményvezető
11-15. Egyeztetés 1. pedagógus, intézményvezető névsorok, 
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órarend

15-ig Éves munkaterv 
elkészítése intézményvezető

18-22. Naplók kiadása intézményvezető 
helyettesek

28.
Versenyfelkészítő 
hangverseny- 
Kamaraterem

Szita Csaba

25-29. Egyeztetés 2. pedagógus intézményvezető 
helyettesek

naplók 
kitöltése

21. Széchenyi koszorúzás fúvós tanszak

29.
Kovács Lóránt 
mesterkurzusa a 
Budapest, Nádor terem

Cseloth-Csetényi 
Gyula

30.
Intézményi 
önértékeléssel 
kapcsolatos feladatok

önértékelési 
csoport intézményvezető

30-ig Tanmenetek leadása tanszakvezetők intézményvezető
15-19. Szülői értekezletek

29.
KRÉTA- 
tantárgyfelosztás 
véglegesítése

Október

Dátum Feladat megnevezése Felelős Ellenőrzés/
számonkérés Egyéb

1. Tanszakvezetői 
értekezlet 11 órától tanszakvezetők intézményvezető

1-6 Egyeztetés 3. minden 
pedagógus

intézményvezető 
helyettesek

Törzslapok 
kitöltése

5.
Zene világnapja 
hangverseny a EFMK-
val közösen

tanszakvezetők

6. Zongora tanszaki 
megbeszélés

zongora 
tanszakvezető

10.
Versenyfelkészítő 
hangverseny 
Kamaraterem

Szita Csaba

11.
Területi válogató- XIV. 
ORSZÁGOS LUBIK IMRE 
TROMBITAVERSENY

Szita Csaba

?
KODÁLY ZOLTÁN 
NEMZETKÖZI 
HEGEDŰVERSENY

Fledrich Zsanett
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10. KIR-STAT -satisztikai 
adatszolgáltatás

intézményvezető 
helyettesek

10-12 Térítési díj befizetés
minden 

pedagógus, 
iskolatitkár

intézményvezető, 
intézményvezető 

helyettesek

13. Tanszaki hangverseny 
41-es teremben Szita Csaba

17. Barokk táncok koncert Tassi-Ködöböcz 
Judit

15-ig KIR adatszolgáltatás 
statisztika leadása

Intézményvezető 
helyettes intézményvezető

20-ig Szakmai ellenőrzés 
tervezése tanszakvezetők intézményvezető óralátogatás

ok 

23. Tanszaki hangverseny
Kamraterem

Barcsik Hédi, 
Dobai Zsuzsanna

26-ig Tanmenetek leadása tanárok intézményvezető

28-ig
Intézményi 
önértékeléssel 
kapcsolatos feladatok

önértékelési 
csoport

30-tól Őszi szünet

November

Dátum Feladat megnevezése Felelős Ellenőrzés/
számonkérés Egyéb

5.-ig Őszi szünet

6.
Aktuális feladatok 
megbeszélése 11ó. Tanszakvezetői 

megbeszélés intézményvezető

11.
A Billentyűs Tanszak 
szakmai napja -Tiéd a 
Stanway

Gáspár Zsuzsa

17-19.
XIV. ORSZÁGOS LUBIK 
IMRE 
TROMBITAVERSENY 

Szita Csaba

16.-ig
Közreműködés a 2016. 
évi költségvetési 
tervezésben

Intézményvezet
ő helyettes Intézményvezető

17. Pedagógus minősítés az 
intézményben

Juhos-Kiss- 
Eszter

17-ig Intézményi leltár
minden 

pedagógus, 
iskolatitkár

intézményvezető

XV. ORSZÁGOS FRISS Kapronyi Gábor
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ANTAL 
GORDONKAVERSENY

17-19 Hegedűverseny, 
Galánta Fledrich Zsanett

24-26. ORSZÁGOS GREGOR 
JÓZSEF ÉNEKVERSENY

Sápszky Anita 
Mária

23. Stúdió hangverseny-
Kamaraterem Kozma László

30-ig

Éves önértékelési terv 
szerint a hónapra 
meghatározott 
feladatok ellátása

Int. önértékelési
csoport

December 

Dátum Feladat megnevezése Felelős Ellenőrzés/
számonkérés Egyéb

2. Részvétel a városi 
karácsonyi ünnepségen

vonós 
tanszakvezető intézményvezető

4.
Aktuális feladatok 
megbeszélése 11ó. Tanszakvezetői 

megbeszélés intézményvezető

9. „Tiéd a Steinway” Gáspár Zsuzsa
14. Kodályra emlékezünk P. Horváth Sarolta

1-26-
ig

Félévi tanszaki 
beszámoló 
hangversenyek

pedagógusok tanszakvezetők

19-20.
HATVANI ORSZÁGOS 
ZENEISKOLAI BAROKK 
FESZTIVÁL

tanszakvezetők

25-től Téli szünet

2017/2018. II. félév 
Január 

Dátum Feladat megnevezése Felelős Ellenőrzés/
számonkérés Egyéb

3.
Aktuális feladatok 
megbeszélése 11ó. Tanszakvezetői 

megbeszélés intézményvezető

9-13.
Félévi tanszaki 
beszámoló 
hangversenyek

pedagógusok tanszakvezető
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25. POKG kamarazene 
hangverseny pedagógusok

tanszakvezetők, 
igazgatóhelyette

sek

16-26. Egyeztetés tanszakvezetők intézményvezető 
helyettes

23.
Nevelőtestületi 
értekezlet intézményvezető  

pedagógiai 
munka 

elemzése, 
értékelése, 
következő 

félévi feladat 
meghatároz

ása
Éves önértékelési terv 
szerint a hónapra 
meghatározott feladatok 
ellátása

Int. önértékelési
csoport

Február

Dátum Feladat megnevezése Felelős Ellenőrzés/
számonkérés Egyéb

5.
Aktuális feladatok 
megbeszélése Tanszakvezetői 

megbeszélés
intézményvez

ető

10. Felvételi idejének 
közzététele intézményvezető

15-től
Internet music 
competition
feb. 15- márc. 15.ig

Szita Csaba

26-28. Hangszerbemutató tanszakvezetők
27. Nyílt nap tanszakvezetők

Március

Dátum Feladat megnevezése Felelős Ellenőrzés/
számonkérés Egyéb

4.
Aktuális feladatok 
megbeszélése 11ó. Tanszakvezetői 

megbeszélés intézményvezető

6-ig A pedagógusok 
felhívása a pedagógus 
továbbképzés 
érdekében a 

intézményvezető
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beiskolázási tervbe 
való jelentkezésre

10.
Szombat, áthelyezett 
munkanap március 16. 
helyette

19-20. Felvételi 18-19 óráig tanszakvezetők

22.
Czövek Erna 
emléknap és 
hangverseny 

Intézményvezető 
helyettesek, 

Gáspár Zsuzsa
intézményvezető koszorúzás

23-25.
IX. ORSZÁGOS JENEY 
ZOLTÁN 
FUVOLAVERSENY

Czeloth-Csetényi 
Gyula

23-25. XIV. ORSZÁGOS 
GITÁRVERSENY

Kozma László, 
Mihók Anita

29-től. Tavaszi szünet

Április

Dátum Feladat megnevezése Felelős Ellenőrzés/
számonkérés Egyéb

4.
Aktuális feladatok 
megbeszélése Tanszakvezetői 

megbeszélés intézményvezető Városi bálra 
műsor készítés

REGIONÁLIS 
SZOLFÉZSVERSENY 
TÖRÖKBÁLINT

Juhos-Kiss 
Eszter

REGIONÁLIS 
SZOLFÉZSVERSENY 
ESZTERGOM

Somogyiné 
Tassi Valéria

6-8

XI. ORSZÁGOS 
ZONGORA NÉGYKEZES 
ÉS KÉTZONGORÁS 
VERSENY

Gáspár Zsuzsa

13-14.

III. ORSZÁGOS 
ESZTERHÁZY 
KAMARAÉNEKLÉSI 
VERSENY

Sápszky Anita

27-29. ORBÁN GYÖRGY + 
ZONGORAVERSENY Gáspár Zsuzsa

22. Szolfézsverseny, 
Törökbálint

Somogyiné 
Tassi Valéria

27. Stúdió-Családi 
hangverseny

Tassi-
Ködöböcz Judit tanszakvezető

Éves önértékelési terv 
szerint a hónapra 

Int. 
önértékelési

intézményvezető
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meghatározott feladatok 
ellátása

csoport

Május

Dátu
m Feladat megnevezése Felelős Ellenőrzés/

számonkérés Egyéb

7.

Aktuális feladatok 
megbeszélése
Tanszakvezetői 
megbeszélés

tanszakvezetők intézményvezető vizsgák 
rendje

?
ORSZÁGOS 
TÁRSASÉNEKLÉSI 
VERSENY

Juhos-Kiss Eszter

? Regionális Fuvolás 
Találkozó Bicskén

Czeloth-Csetényi 
Gyula

18-ig
Beiratkozással 
kapcsolatos feladatok 
/csoportba sorolások/

Intézményvezető 
helyettes intézményvezető

22-23 Szolfézs alapvizsga Somogyiné Tassi 
Valéria

26-
28.

2018as Budapest Flute 
Academy, BMC.

Czeloth-Csetényi 
Gyula

tervezett 
részvétel

24-től Hangszeres vizsgák tanszakvezetők intézményvezető
Éves önértékelési terv 
szerint a hónapra 
meghatározott feladatok 
ellátása

Int. önértékelési
csoport

intézményvezető

Június

Dátu
m Feladat megnevezése Felelős Ellenőrzés/

számonkérés Egyéb

4.
Aktuális feladatok 
megbeszélése 11ó. Tanszakvezetői 

megbeszélés intézményvezető

1-8. Egyeztetés intézményvezető 
helyettes

1-6. Hangszeres vizsgák tanszakvezetők intézményvezető 
helyettes

15. Utolsó tanítási nap

19.
POKG kamarazene 
hangverseny- 
Bizonyítványosztás

tanszakvezetők, 
igazgatóhelyettesek intézményvezető

BELICZAY GYULA Fledrich Zsanett
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NEMZETKÖZI 
HEGEDŰVERSENY

A szorgalmi időszak végét követő időszak

Június 

Dátum Feladat megnevezése Felelős Ellenőrzés/
számonkérés Egyéb

18.
Pedagógusok által 
használt eszközök 
leadása

pedagógus intézményvez
ető

19. Éves beszámoló 
elkészítése intézményvezető

21.
Nevelőtestületi 
értekezlet intézményvezető -

pedagógiai 
munka 

elemzése, 
értékelése, 

hatékonyságán
ak vizsgálata

22.

Povolettoban 
megrendezett 
nemzetközi zenei 
verseny

Szita Csaba

25-től Nyári szabadságok 
kiadása intézményvezető

Július

Dátum Feladat megnevezése Felelős Ellenőrzés/
számonkérés Egyéb

szerda-
2. 

hetente

Ügyeleti napok 
megtartása intézményvezető

Augusztus

Dátum Feladat megnevezése Felelős Ellenőrzés/
számonkérés Egyéb

22-től Munkavédelmi bejárás
(kockázatfelmérés)

Munkavédelmi 
felelős, 

igazgatóhelyett
esek, 

iskolatitkár

intézményvezető

23, Pedagógusok részére az 
eszközök átadása iskolatitkár intézményvezető

26. Tűzvédelmi Tűzvédelmi intézményvezető
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intézkedések
(tűzoltó készülékek, 
tűzriasztók, tűzriadó 
tervek)

felelős 
/megbízott/

28. Termek
előkészítése pedagógusok

intézményvezető, 
intézményvezető 

helyettesek


