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I. Helyzetelemzés:  

Az elmúlt tanév feladatainak végrehajtása, ebből adódó feladatok  

 

2020. szeptember 1-től Budakeszin új Német Nemzetiségi Általános Iskola alakult az Általános 

Iskolából való kiválással.  

A Váci Tankerülettől zeneiskolánkhoz átkerül tagintézményként a Zsámbéki Alapfokú Művészeti 

Iskola 170 növendékkel és az őket tanító pedagógusokkal. 

Nagy örömünkre, hosszú évtizedes probléma oldódott meg a nyár folyamán a zeneiskola 

székhelyének tető felújításával, mely még a szeptemberi hónapba is belenyúlik.  

 

Az Árpád fejdelem téri telephelyen a 2. tanévünket kezdjük a helyi általános iskola új épületében 

a szolfézs és a furulyaoktatást folytatásával az ott tanuló általános iskolások részére. 

 

Az előző tanfelügyelet megállapításai alapján az Intézkedési feladat végrehajtása az elmúlt tanév 

folyamán kezdtek megvalósulni, melynek főbb területei az iskolai honlap frissítése, a tervszerű 

óralátogatások megvalósítása, valamint a feladatok, terhelések átadása a vezetőség irányából a 

pedagógusok felé. A járványügyi helyzet miatt kialakított online oktatás pozitív tapasztalatait az 

idei tanévbe is szeretnék tovább alkalmazni.  

 

Az év végén módosítottuk a Pedagógiai Programot, de további belső szabályzataink módosítására 

is szükséges lesz a Zsámbéki Tagintézmény miatt. Az új Német Nemzetiségi Általános Iskola is 

változó körülményeket teremt, ami kihatással lesz a zeneművészeti oktatásunkra is, elsősorban 

szolfézscsoportok szervezése válik bonyolultabbá számunkra. 

 

Tehetséggondozás 

Tehetségpont címünk akkreditációjának megújítására ismét lépéseket tettünk, ez a folyamat 2020. 

júniusától 2021. márciusáig tart online adatfeltöltéssel és helyszíni látogatással kiegészítve és 

reménykedünk, hogy eredményeink alátámasztják, hogy ezt a címet ismét kiérdemeljük.  Eddig is 

nagy figyelmet fordítottunk a gyermekek egyéni, személyre szabott fejlesztésére, ez a 

tantárgyfelosztásban is megjelenik.  Továbbá a tanórán kívüli foglalkozásokkal, az elnyert 

pályázataink megvalósításába is a tehetséggondozás áll a középpontban. 

Az előző tanévről a járványhelyzet miatt 2020. decemberéig átnyúlik 2 pályázatunk lezárása. 

NTP-TMV- 19- Furulyaverseny megrendezése 

NTP- TFJ- 19 Közösségépítő zenei programok megvalósítására- (marimba és gitár beszerzése) 
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Tehetségpontként feladatunknak tekintjük, hogy a környező iskolákkal is együttműködésre 

törekedjünk, közös programok megvalósításával. Terveink között szerepel a 

 Budakeszi -Nagy Sándor József Gimnáziummal közösprogram  A zene világnapján 

 Péceli Nemzetközi Fuvolafesztivál 

 Biatobágy - Pászthy Miklós AMI- e-Twinning programban való részvétel  

 Pilisvörösvár Művészeti Iskolák találkozója- áprilisban 

 Bicskei AMI- fuvola tanszak  

 Budaörsi Leopold Mozart zeneiskolával -népdaléneklési verseny, családi hangverseny 

 Szőnyi Erzsébet AMI- szolfézsverseny 

 Teleki Wattay AMI- fuvola tanszak  

 Lukin László AMI- pedagógiai napok látogatása 

 Hubay Jenő AMI- pedagógiai napok látogatás 

 

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.   

 

A zeneiskolába  tanított gyermekek tervezett száma a 2020/2021. tanítási évben várhatóan 280 fő,  

a Zsámbéki Tagintézményben  170 fő. 

 

A csoportok és csoportlétszámok a fenti jogszabálynak megfelelően alakítottuk ki. 

 
II. A tanév fő feladatai 

A tanév feladatainak megvalósítása érdekében az elmúlt tanévek tapasztalatai alapján kiemelt 

hangsúllyal szerepel: 

 

 az informatikai eszközök használata,  

 a KRÉTA rendszer használata 

 felkészülés az országos tanulmányi versenyek területi válogatójára és döntőjére; A és B 

tagozatos tehetséges növendékek felkészítése regionális versenyekre; 

 pályára irányítás, felvételire való felkészítés; 

 kamarazene csoportok szerepeltetése; 

 hangszerállományának javítása, gyarapítása; HANSZERCSERE PROGRAM 

 az éves önértékelési rendszer előző években elkezdett folyamatának végrehajtása 

 

 Belső szabályzatok felülvizsgálata Pedagógiai Program, SZMSZ, Házirend,  

 Pedagógus minősítés  
Pedagógus I. fokozat elérésére: Szirmai Jenő, minősítése szeptember 15-én lesz  

Zsámbéki Tagintézményben 2 fő minősítése 

 

 A 2020-as minősítési tervbe 2 pedagógus került be.  

Pedagggógus II. : Dobai Zsuzsanna és  Kovács Tamás 
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A sikeres minősítés érdekében a három szaktanácsadó, Flerdich Zsanett, Tassi-Ködöböcz Judit és 

Juhos -Kiss Eszter segítik és figyelemmel kísérik, hogy a porfólió határidőre, a november 25-ig 

feltöltésre kerüljön az informatikai rendszerbe. 

 

 Illetményemelés 

A 2020. július 1-től 10 % -os ágazati pótlékkal emelkedett a pedagógusok alapilletménye, az int. vez és 

helyettesek pótlékai is emelkedtek. 

 

III. A tanévindítás feltételei 

III.1. Személyi feltételek 

Engedélyezett álláshelyek száma: 31 státusz (ebből 1,9  NOKS, 1,5 technikai dolgozó) 

 

A tanévkezdéskor két új pedagógus kolléga jött, így Mihók Anita tanítványait veszi át  Komjáti Ádám, 

gitártanár és Béres Tímea  magánlének tanár – Sápszky Anita Gyes ideje alatt helyettesít. 

A Zsámbéki Tagintézmény dolgzói között több személyi változás történik. 

BUDAKESZI   Tanított tárgyak 

 

Barcsik Hédi    zongora 

Danhauser Zoltán  hegedű 

Gáspár Zsuzsa   zongora 

Fledrich Zsanett  hegedű 

Juhos-Kiss Eszter  zeneismeret-szolfézs 

Kéringer Gábor  furulya 

Kozma László   gitár 

Nyitrai Lilla   zongoratanár GYES-en tartózkodik 

Habánné Roskó Edina egész állásban takarító helyettesíti  

P. Horváth Sarolta  klarinét 

Somogyiné Tassi Valéria zeneismeret-szolfézs 

Tassi-Ködöböcz Judit  zongora 

Velenczei Anna  kürt, zenei könyvtár 

Czeloth-Csetényi Gyula 82% fuvola 

Kurucz Andrea 82% szolfézs 

Szirmai Jenő  70% trombita 

Tölgyesi Katalin 70% fuvola 

Kapronyi Gábor 50% gordonka 

Dobai Zsuzsanna 50% zongora 

Komjáti Áron  50% gitár 

Kovács Tamás 50% ütő 

Sápszky Anita Mária 50% magánének- GYES-en tartózkodik 

Béres Tímea  50% magánének 

Szakács István 50% korrepetítor 

Szigethi Imréné 50% zongora 

Zoltánné Dobos Eszter 22%  szolfézstanár 

Baráth Bálint   11% korrepetíció 

Szalóczy Dóra  11% szolfézs 
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Nagy Attiláné   iskolatitkár 

Roskó Edina   takarító 

Pallagi Péterné 50% fél állásban takarító megbízással 

 

ZSÁMBÉK    Tanított tárgyak 

Dombi Enikő    zongora    

Lauer Helga Judit   szolfézs 

Mihály Katalin   gitár 

Krasznai Krisztina   fuvola GYES-en tartózkodik 

Wéber-Szarvas Beáta   klarinét GYES-en tartózkodik 

Horváth Adrien 77%  zongora 

Ferge Béla  70%  ütő 

Zeke Zoltán István 70%  tuba 

Szirják Adrienn  50%  fuvola 

Illés Ferenc   50%  klarinét 

Váradi-Ujj Ágnes  50%  kürt 

Keresztes Ágnes 50%  hegedű 

Rimóczi-Forró Csengele 50% zongora 

Zekéné Kovács Ágnes 50%  zongora 

Tóth Béla Ottó 50%  népzene 

Dérné Kovács Ibolya 50%  népzene GYES-en tartózkodik 

Légrády Eszter  50%  furulya 

Gyemenyev Igor 50%  harmonika 

Tulipán Zsombor 22%  furulya 

Gábor Piroska Tímea   iskolatitkár 

 

Pedagógusaink, és az általuk ellátott további feladatok, ténykedések: 

 

Pedagógus neve 

Magasabb 

vezető/vezető 

beosztás 

Feladatok Egyéb feladatok, ténykedések* 

Barcsik Hédi Intézményvezető 

 

OH szakértő 

Tehetségpont 

képviselője 

tanügyi okmányok, KIR-admin, 

KIRA- ellenőrzés, Tűzvédelem, 

munkavédelem, KRÉTA- admin 

Somogyiné Tassi 

Valéria 

Intézményvezető 

helyettes 

OH szakértő 

Tehetségpont 

kapcsolattartó 

KRÉTA- admin, KIRSTAT, 

zeneismeret tanárok és a tanszak 

vezetése, óralátogatások, takarítás 

ellenőrzése, iskola honlapja 

szolfézs tanszak összefogása 

Juhos-Kiss Eszter Intézményvezető 

helyettes 

OH 

szaktanácsadó 

Tehetségpont 

kapcsolattartó 

KRÉTA- admin, Hangszeres 

tanárok Pályázatok, 

Rendezvényszervezés 

Faliújság felelős 

Újságcikkek továbbítása, 

Közösségi szolgálatosok 

irányítása, óralátogatások 
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Mihályi Katalin Zsámbék 

Tagintézmény 

vezető 

 Zsámbéki Tagintézmény vezetési 

feladatok KRÉTA- admin, KIR-

admin 

Fledrich Zsanett  

P. Horváth Sarolta 

Tassi-Ködöböcz Judit 

 OH 

szaktanácsadó 

tanszakvezető

Tehetségpont 

tagja  

a tanszakok szakmai 

progamjainak vezetői, 

hangszerkölcsönzés leltár, 

karbantartási igények, 

óralátogatások, beszámolók, 

Gyakornok segítése, szabadidős 

programok, koncertlátogatás 

Barcsik Hédi, 

Somogyiné Tassi Valéria 

Velenczei Anna  

Kozma László 

Juhos-Kiss Eszter 

 Önértékelési 

csoport tagjai 

Tehetsépgont 

aktív tagja 

 

Velenczei Anna  OH szakértő 

Tehetségpont 

tagja 

zenei könyvtár 

 

* Egyéb feladatok, ténykedések között került feltüntetésre pl.: a különböző megbízottként történő 

feladatellátás (munkavédelmi, tűzvédelmi, szülői munkaközösségi stb.), a munkaközösség vezetői 

feladatok stb. 

 

b) Nem főállású dolgozók 

Budakeszin a főállású foglalkoztatás mellett:  

- részmunkaidőben dolgozik: 3fő, (Szakács István, Szigeti Ilona, Béres Tímea) 

- óraadóként: 4fő, (Kapronyi Gábor, Baráth Bálint, Zoltánné Dobos Eszter Éva, Szalóczy Dóra) 

 

A Zsámbéki Tagintézményben a főállású foglalkoztatás mellett: 

- részmunkaidőben dolgozik: 8 fő 

- óraadóként: 1 fő. 

 

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 tanszakon közel 

száz növendék tanulását irányítják, követik figyelemmel. Szakmai feladataik egyre szélesebbek, az 

iskola minőségi oktatását meghatározóvá teszik. 

 

Mesterpedagógus szakértő: 

1. Barcsik Hédi  

2. Somogyiné Tassi Valéria 

3. Velenczei Anna 

 

Mesterpedagógus szaktanácsadó: 

1. Fledrich Zsanett 

2. Juhos-Kiss Eszter  

3. Tassi-Ködöböcz Judit, 
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Tanszakvezetők – tanszakok és tárgyak szerint a tanszak képzési profilja a PP - 27/1998 (VI.10.) 

MKM rendelet 1-2. sz. melléklete alapján 
 

Az intézményben négy tanszak (munkaközösség) működik: billentyűs, vonós-, és akkordikus, fa-, 

és rézfúvós, zeneismeret-, és -vokálistanszak. 

 

 

1. Tassi-Ködöböcz Judit- (billentyűs tanszak) 

2. Fledrich Zsanett (vonós-, és akkordikus tanszak) 

3. P. Horváth Sarolta (fa és rézfúvós tanszak) 

4. Somogyiné Tassi Valéria (zeneismeret-, és vokális tanszak) 

 

 
III.2. Tárgyi feltételek 

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

A zeneiskola Iskola köz 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  

 1 fúvós hangszeres terem, mely egyben zenei könyvtár is 

 5 szaktanterem 

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

tartjuk. 

A Knáb János utcai TELEPHELYEN 11 tanteremben kaptunk helyet az általános iskolai órák 

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

legkorábban 13.30-tól tudjuk elkezdeni, ezért a tanítás vége is későbbre tolódik ki.  

Az Árpád téri TELEPHELYEN 2 tantermet használunk, melyekben szolfézs és furulyaoktatást 

végzünk. 

Zsámbék Tagintézmény saját használatú termei a Zichy Miklós Általános Iskolában: 

 kis terem 

 új terem 

 iroda 

 tanári 

 Osztálytermek: 11, 13, 16, 17, 20, stúdió, 38, 39, 42, 43. 

 

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

kötelező eszköz és felszerelés jegyzékében leírtakkal rendelkezik. 
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Pozitívumként kell értékelnünk, hogy az intézménynek sikerült:  

- a tető felújítása, így megszűnnek a folyamatos beázások 

- az álalános iskolai osztályok elköltözésével 2019. szeptemberétől a zeneiskola épületében csak 

zeneiskolai órákat tartunk, ezzel a munkavégézés körülményei sokat javultak, nyugodtabb 

környezetben tudunk tanítani. Lehetőségük van a zenetanároknak a délelőtti időszakban órájukra 

készülni, gyakorolni, hangszerparkot rendezni, szakmai napokat tartani. 

- az előző tanévben a folyosó és az iroda világítást korszerűsíteni 

- új telephelyet létesíteni az újonnan felépült általános iskolai épületben  

- a pianínók a SZIA épületében a 2. emeletre kerületek, így a hangszeres órák a második emeleten 

kapnak helyet egy nyugodtabb környezetben, mint az előző években 

- az előző tanévben sikeresen elindult au ütő tanszak. Az értékes ütőhangszerek lekerültek a 

székhelyre, ahol védett, zárt teremben vannak. Itt még a hangszigetelés problémaként jelentkezik. 

- hangszercsere program keretében új hangszereket kapunk a tanév folyamán. 

  

Negatívum:  

- az épület belső tantermi világítása felújításra szorul, 

- a WC-k felújításra szorulnak,  

- a tervezett hangszigeteléshez és terembontáshoz a 41-es, 39-es és 38 teremben már kértünk több 

árajánlatot, azonban a tető elsőbbséget kapott, így még nem került sorra a megvalósítás. 

 

A tárgyi feltételek biztosításáért felelős: az intézményvezető; határidő: a nevelési évben 

folyamatos. 

 

IV. 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 ellátni a vonatkozó tanévben. 

 

(Felelős: az intézményvezető; valamint az intézményvezető által kijelölt személy; határidő: a 

nevelési évben folyamatos.) 

 
IV.1. Szakmai ellenőrzés 

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

- a szakmai ellenőrzés tervezése (részletes adatokkal, területekkel, különös tekintettel arra, hogy a 

tervben megfogalmazásra kerüljön: 

  - a tanmenetek ellenőrzése, 

  - az óra látogatások rendje, 

  - a tanügyi igazgatási dokumentumok ellenőrzése,) 

 - a szakmai ellenőrzés végrehajtása és annak nyomon követése, 
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ELLENŐRZÉS 
Ideje tárgya dolgozó, vagy 

tevékenység 

módszere felelős vezetők visszacsatolás 

szeptember KIR 

- tanügyi 

dokumentáció 

(beírási napló, 

tanítási napló, 

térítési-, tandíj,) 

- összesítők 

egyeztetése a 

tantárgyfelosztással, 

- hangszerkölcsönzés, 

hangszerek állapota 

tantárgyfelosztás 

véglegesítése 

minden 

pedagógus, 

iskolatitkár 

dokumentum 

ellenőrzés,  

hangszerek 

szemrevételezése 

intézményvezető, 

intézményvezető 

helyettesek 

hiányos 

adatok pótlása, 

szükséges 

javítások 

elvégzése 

október tanmenetek,  

tanítási naplók, 

törzslapok,  

statisztika elkészítése,  

minden 

pedagógus 

dokumentum 

ellenőrzés 

intézményvezető, 

intézményvezető 

helyettesek 

hiányos 

adatok pótlása, 

szükséges 

javítások 

elvégzése 

 különös közzétételi 

lista 

munkaterv 

alapján 

dokumentum 

ellenőrzés 

intézményvezető 

helyettes 

munkatervvel, 

statisztikával, 

beszámolóval 

összhangban 

 életpálya modellhez 

szükséges 

dokumentációk 

előkészítése 

326/2013. 

rendelet 

alapján 

dokumentum 

ellenőrzés 

intézményvezető, 

intézményvezető 

helyettesek 

a rendelettel 

összhangban 

november tanítási órák 

látogatása 

tanszakvezető

vel egyeztetve 

óralátogatás, 

közös 

meghallgatás 

tanszakvezető, 

szaktanácsadó, 

intézményvezető 

szakmai 

megbeszélés 

 intézményi 

önértékeléshez 

kapcsolódó 

óralátogatások 

az önértékelési 

tervben 

szereplő 

pedagógusok 

óralátogatás, 

interjúk, 

adatfeltöltés 

intézményvezető, 

intézményvezető 

helyettesek 

hiányos 

adatok pótlása 

 

december, 

január 

félévi vizsgák minden 

pedagógus 

vizsgalátogatás intézményvezető, 

intézményvezető 

helyettesek, 

tanszakvezető 

szakmai 

megbeszélés 

 intézményi 

önértékeléshez 

kapcsolódó 

óralátogatások 

az önértékelési 

tervben 

szereplő 

pedagógusok 

óralátogatás, 

interjúk, 

adatfeltöltés 

intézményvezető, 

intézményvezető 

helyettesek 

hiányos 

adatok pótlása 

 

január - tanügyi 

dokumentáció 

(ellenőrzők, félévi 

értesítők, tanítási 

napló, térítési-, tandíj, 

tanári beszámolók 

készítése) 

- összesítők 

egyeztetése a 

tantárgyfelosztással 

minden 

pedagógus 

dokumentum 

ellenőrzés 

intézményvezető, 

intézményvezető 

helyettesek, 

tanszakvezető, 

tagintézmény 

vezető 

szakmai 

megbeszélés, 

hiányos 

adatok pótlása, 

szükséges 

javítások 

elvégzése 
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II. félévi munkaterv 

pontosítása 

február tantárgyfelosztás 

módosítása, 

létszámellenőrzés, 

pedagógus 

továbbképzések 

teljesítése,  

minden 

pedagógus 

dokumentum 

ellenőrzés,  

intézményvezető, 

intézményvezető 

helyettesek, 

hiányos 

adatok pótlása, 

szükséges 

javítások 

elvégzése 

március tanmenetek, tanítási 

naplók 

minden 

pedagógus 

dokumentum 

ellenőrzés 

intézményvezető, 

intézményvezető 

helyettesek, 

hiányos 

adatok pótlása, 

szükséges 

javítások 

elvégzése 

 életpálya modellhez 

szükséges 

dokumentáció 

előkészítése 

326/2013. 

rendelet 

alapján 

dokumentum 

ellenőrzés 

intézményvezető, 

intézményvezető 

helyettesek 

a rendelettel 

összhangban 

április tanítási órák 

látogatása 

tanszakvezető

vel egyeztetve 

óralátogatás, 

közös 

meghallgatás 

tanszakvezető, 

szaktanácsadó, 

intézményvezető 

szakmai 

megbeszélés 

május év végi vizsgák minden 

pedagógus 

vizsgalátogatás, 

dokumentum 

elemzés 

tanszakvezető,  

intézményvezető, 

intézményvezető 

helyettes 

szakmai 

megbeszélés 

június bizonyítványok 

egyeztetés, naplók, 

törzslapom leadása 

minden 

pedagógus 

dokumentum 

ellenőrzés 

intézményvezető, 

intézményvezető 

helyettes 

hiányos 

adatok pótlása, 

szükséges 

javítások 

elvégzése 

 

A szakmai ellenőrzés keretében történik meg az intézményi önértékelési feladatok éves 

önértékelési tervében rögzített feladatainak ellátása. 

 
IV.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: 

- a gyermeklétszám megfelelő kimutatására,  

- az oktatásügyi statisztika megfelelő kitöltésére. 

 
IV.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, 



Czövek Erna Alapfokú Művészet Iskola - 2020/2021-es tanév munkaterve 

 

10 
 

- gondoskodunk a tervben meghatározott ellenőrzések végrehajtásáról,  

- az ellenőrzések tapasztalatait felhasználjuk, és az összefoglaló jelentést tájékoztatásul 

megküldjük a fenntartónak. 

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

A tanítás nélküli napokat a helyi Széchenyi István Általános Iskolavaló közös épülethasználat 

miatt azonos napokon tarjuk. DÖK nem működik iskolánkban.   

 

A tanítás nélküli napok (6, melyből 1 nap programjáról a DÖK dönthet, ha van) 

1. a helyi általános iskolával megegyező  

2. a helyi általános iskolával megegyező  

3. a helyi általános iskolával megegyező  

4. a helyi általános iskolával megegyező  

5. a helyi általános iskolával megegyező  

 
 

V.2. Az iskolai szünetek időtartama: 27/2020. (VIII. 11.) EMMI rendelet a 2020/2021. tanév 

rendjéről 

 A 2020/2021. tanévben a tanítási év első tanítási napja 2020. szeptember 1. (kedd) és utolsó 

tanítási napja 2021. június 15. Az első félév 2021. január 22-ig tart. 

Szünetek: 

Az őszi szünet előtti utolsó tanítási nap 2020. október 22. (csütörtök), a szünet utáni első tanítási 

nap. 2020. november 2. (hétfő). 

A téli szünet előtti utolsó tanítási nap 2020. december 18. (péntek), a szünet utáni első tanítási 

nap 2021. január 4. (hétfő). 

A tavaszi szünet előtti utolsó tanítási nap 2021. március 31. (szerda), a szünet utáni első tanítási 

nap 2021. április 7. (szerda). 

 

A tanítási év első féléve 2020. január 22-ig tart. Az iskolák 2020. január 29-ig értesítik a 

tanulókat, kiskorú tanuló esetén a szülőket az első félévben elért tanulmányi eredményekről. 

 

V.3. Ünnepek és emléknapok 

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 szervezésért 

felelős 

pedagógus(ok) 

A 

megemlékezésben 

résztvevő 

csoportok 
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A zene világnapja 

NSJG-vel közösen 

október 1. Barcsik Hédi jelentkezés alapján 

Czövek Erna 

évforduló 30 éves 

március 30. Tanszakvezetők jelentkezés alapján 

 

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 26-

27-28- 
tanszaki értekezletek Intézményvezető 

augusztus 28. 
tanévnyitó értekezlet, munkavédelem, üzemorvos, 

terembeosztás, munkaterv elkészítése 

Intézményvezető 

szeptember 25. online-értekezlet munkaterv elfogadása Intézményvezető,  

február 1. 

I: Félévi munkát értékelő, következő félévre 

vonatkozó feladat meghatározó értekezlet: 

    - pedagógiai munka elemzése, értékelése, 

    - a pedagógiai munka hatékonyságának vizsgálata 

Intézményvezető, 

intézményvezető 

helyettesek, 

tanszakvezetők 

március 8. 
Értekezlet-Beiskolázási terv- pedagógus 

továbbképzési terv  

intézményvezető 

június 15.  

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 tanév elején az órabeosztásokkal egybekötve, majd a tanszaki 

hangversenyek alkalmával történnek az 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 

Az intézmény bemutatását szolgáló pedagógiai célú nyílt napokat tartunk 2021.év március 1-5-ig. 

A járványhelyzetre való tekintettel az érdeklődőknek először a honlapon keresztül jelentkezhetnek 

be a nyílt óráinkra és a részvételt előzetes regisztrációhoz kötjük. 

Tervezzük, hogy hangszerbemutatót szervezünk az óvodások és az 1. osztályosok részére a 

felvételit megelőző időszakban az aktuális járványügyi intézkedések figyelembevételével. 

A leendő 1. osztályosoknak tartott általános iskolai szülői értekezleten intézményvezető 

helyetteseink tájékoztatót tartunk a zeneiskolai felvételről. 
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FELVÉTELI 

2021. május 25- és június 5 között a honlapon keresztül, az online jelentkezi lap kitöltésével tudnak 

jelentkezni zeneiskolánkba. Ez után felvesszük a kapcsolatot a szülőkkel és előre egyeztetett 

időpontban behívjuk meghallgatásra a jelentkezőket. 

A felvételi meghallgatást követően értesítjük a szülőt a felvételi eredményéről és kérjük, hogy a 

KRÉTA ügyintézési felületen iratkozzon be intézményünkbe a szülői nyilatkozat kitöltésével.  

Ezt követően, szintén a kréta felületen keresztül, határozattal tájékoztatjuk őt a ( a kora, előző évi 

zeneiskolai tanulmányi eredménye és a szülő nyilatkozata alapján, hogy az államilag támogatott 

képzési formát intézményünkben vesz-e igénybe, vagy egy másik intézményben) a  fizetendő 

térítési-, illetve tandíj összegéről. A tanulói jogviszony a térítési díj befizetése után jön létre 

iskolánkkal.  

 

V.6. A tanulók fizikai állapotát felmérő vizsgálat időpontja 

Nem releváns. 

Az alapfokú művészeti iskola kivételt képez l a tanulók fizikai állapotát felmérő vizsgálat alól. 

V.7. A kórus időpontjai 

Nem releváns. 

V.8. Rendkívüli tanítási napok 

Nem releváns. 

V.9. A diákközgyűlés összehívása 

Nem releváns. 

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

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

 

V.10. Egyéb 

Pályaválasztás; középfokú intézményekbe történő továbbtanulás  

A középfokú oktatási intézményekbe történő továbbtanulás rendjét 11/2019. (VII. 3.) EMMI  

rendelet beiskolázással kapcsolatos feladatokat, határidőket tartalmazó 2. sz 

melléklete  szabályozza. A továbbtanulásért felelős kollégák: a főtárgy tanárok és Juhos-Kiss 

Eszter szolfézstanár, igazgatóhelyettes. A tanév tervezése során nagy hangsúlyt fektetünk a 

továbbtanulásra felkészítő, illetve más egyéb foglalkozásokra (tantárgyfelosztás). 

VI. Tanulmányi versenyek 

A zeneiskola 2020/2021. tanévre az Emberi Erőforrások Minisztériuma által meghirdetett 

országos tanulmányi versenyekre készítheti fel a tanulókat: 

XV. ORSZÁGOS GITÁRVERSENY 

A verseny időpontja: 2021. március 05-07. 

Rendező: Váci Bartók-Pikéthy Zeneművészeti Szakgimnázium és Zeneiskola, Alapfokú 
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Művészeti Iskola  

 

X. ORSZÁGOS JENEY ZOLTÁN FUVOLAVERSENY 

A verseny időpontja: 2021. március 26-28. 

Rendező: Kaposvári Liszt Ferenc Zeneiskola – Alapfokú Művészeti Iskola 

 

XV. ORSZÁGOS LUBIK IMRE TROMBITAVERSENY 

A verseny időpontja: 2020. november 13-15. 

Rendező: Pálóczi Horváth Ádám Alapfokú Művészeti Iskola 

 

XII. ORSZÁGOS ZONGORA NÉGYKEZES ÉS KÉTZONGORÁS VERSENY 

A verseny időpontja: 2021. április 9-11. 

Rendező: Rózsavölgyi Márk Alapfokú Művészeti Iskola 

 

A 11/2019. (VII. 3.) EMMI rendeletben meghirdetett versenyeken kívül szeretnék kérni a 

Tankerület támogatását az alábbi versenyeken, szakmai napon, kurzuson való részvételhez. 

 

 Regionális Népdaléneklési Verseny – 2021.- tavasz Budaörs 

 XIX. Törökbálinti Regionális Szolfézsverseny 2021. március Törökbálint 

 Beliczay Gyula Nemzetközi Hegedű- és Kamarazenei Verseny 2021. június Komarno, 

 XI. Tiszán innen, Dunán  túl tehetségkutató verseny 

 Péceli Nemzetközi Fuvolafesztivál 

 Biatrobágy - Pászthy Miklós AMI- e-Twinning programban való részvétel  

 Pilisvörösvár Művészeti Iskolák találkozója- áprilisban 

 Bicskei AMI- fuvola tanszak találkozó 

 TWAMI- fuvola tanszak találkozó 

 Hévízgyörki népdaléneklési verseny 

 Népzenei minősítő versenyen való részvétel 

VII. Eseménynaptár (táblázatos formában) 

VII.1. Tankerületi Rendezvények 

 

 Művészeti Iskolák találkozója –Pilisvörösvár ápilis végén 

 

VII.2. Iskolai rendezvények 

Tanórán kívüli tevékenységek  Tehetséggondozás 

 HÓ ESEMÉNY HELYSZÍN FELELŐS 

 október Stúdió hangverseny kamaraterem Velenczei Anna 

 október I. Budakeszi Furulyaverseny és 

kamarazene verseny lezárása 

kamaraterem Kéringer Gábor- 

Juhos-Kiss Eszter 

 november hangverseny, pályázat lezárása kamaraterem Kozma László, 

Kovács Tamás 
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 december 

9-január 

22-ig 

Félévi tanszaki hangversenyek kamraterem, 

36-os terem 

tanszakvezetők 

 február Forgó zeneóra az 1. o. részére. Ált. iskolák Somogyiné Tassi 

Valéria 

 február Kamara együttesek hangversenye POKG Fledrich Zsanett 

 február Ovisoknak hangszerbemutatók kamaraterem Somogyiné Tassi 

Valéria 

 március  Nyílt napok  Somogyiné Tassi 

Valéria 

 március Czövek emlékhangverseny 

születésének 121- éve 

kamaraterem Gáspár Zsuzsa 

 április Családi hangverseny Szent Margit 

Gimnázium 

Diszterme 

Tassi-Ködöböcz 

Judit 

 május Alapvizsgázók hangversenye kamaraterem Barcsik Hédi 

 június Kamara együttesek hangversenye 

a bizonyítványosztással 

egybekötve 

POKG Barcsik Hédi 

 

VII.3. A tanév rendje: 27/2020. (VIII. 11.) EMMI rendelet a 2020/2021. tanév rendjéről 

Ünnep megnevezése 

Az ünnepség 

(ünnep) 

megtartásának 

időpontja 

A szervezésért 

felelős 

pedagógus(ok) 

A megemlékezésben 

résztvevő csoportok 

Széchenyi szobor koszorúzás szept. 21. Czeloth –

Csetényi Gyula 

fúvós tanszak 

Városkarácsony december  Fledrich Zsanett vonós tanszak 

Széchenyi szobor koszorúzás március P.H. Sarolta fúvós tanszak 

Czövek Erna AMI 30 éves 

évforduló 2021-ben. 

április minden 

pedagógusok 

minden tanszak 

 

VII.. Szervezési feladatok - Előre tervezhető feladatok havi bontásban:  

2020/2021. I. félév 

Szeptember 
 

Dátum Feladat megnevezése Felelős 
Ellenőrzés/ 

számonkérés 
Egyéb 

 

Tanévnyitó értekezlet, Házirend 

ismertetése, 

tűz- és munkavédelmi oktatás 

Intézményvezető  

Részt vesz Pertó 

Tibor, dr. Kristófi 

Judit 

4. Órabeosztás, szülői értekezletek 

a szerevezésért 

intézményvezető 

helyettesek,a 

intézményvezető  
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lebolyolításért minden 

pedagógus 

7. Első tanítási nap minden pedagógus 

intézményvezető 

helyettesek, 

tagintézmény vezető 

 

15-ig 
Tanszaki értekezletek 

munkatervek leadása 
tanszakvezetők 

intézményvezető 

helyettesek, 

tagintézmény vezető 

 

19. Széchenyi koszorúzás fúvós tanszak intézményvezető  

18-ig órarend leadása péntek 12-óráig minden pedagógus 

intézményvezető 

helyettesek, 

tagintézmény vezető 

 

15-25-ig 
Egyeztetések- KRÉTA 

órarendek véglegesítése 
minden pedagógus intézményvezető  

25. 
Értekezlet- munkaterv 

véglegesítése 

tanszakvezetők, int. 

vez. helyettesek 
intézményvezető  

28-ig. 
Tanmenetek leadása- hétfő 12-

óráig 
tanszakvezetők, 

intézményvezető 

helyettesek, 

tagintézmény vezető 

 

30-ig 

KRÉTA NAPLÓZÁRÁS, az 

órák, értékelések hiányzások 

rögzítése, lezárása 

minden pedagógus 

intézményvezető 

helyettesek, 

tagintézmény vezető 

 

30.-ig Pótfelvételi 
P.H. Sarolta, Kéringer 

Gábor 

intézményvezető 

helyettesek, 
 

 

Október 
 

Dátum Feladat megnevezése Felelős 
Ellenőrzés/ 

számonkérés 
Egyéb 

1-től KRÉTA- Törzslapok kitöltése minden pedagógus 

intézményvezető 

helyettesek, tagintézmény 

vezető 

 

5. Tanszakvezetői értekezlet 

tanszakvezetők, 

intézményvezető 

helyettesek, 

tagintézmény vezető 

intézményvezető  

 Zene világnapja NSJG igazgató intézményvezető  

 Térítési díj befizetés iskolatitkár intézményvezető,   

15-ig 
KIR adatszolgáltatás statisztika 

leadása 
minden pedagógus 

intézményvezető 

helyettesek, tagintézmény 

vezető 

 

 Szakmai ellenőrzés tervezése 

intézményvezető 

helyettesek, 

tagintézmény vezető 

intézményvezető óralátogatások  

 Nemzeti ünnep    

22. Stúdió hangverseny Velenczei Anna   

 
Intézményi önértékeléssel 

kapcsolatos feladatok 

önértékelési csoport intézményvezető  

okt.23-

nov.1. 

Őszi szünet    

 

 

November 
 

Dátum Feladat megnevezése Felelős Ellenőrzés/ Egyéb 
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számonkérés 

9. Tanszakvezetői értekezlet 

tanszakvezetők, 

intézményvezető 

helyettesek, 

tagintézmény vezető 

intézményvezető  

26. Stúdió hangverseny Kozma László   

 

Éves önértékelési terv szerint 

a hónapra meghatározott 

feladatok ellátása 

Int. önértékelési 

csoport 
intézményvezető  

 

 

 

December  
 

Dátum Feladat megnevezése Felelős 
Ellenőrzés/ 

számonkérés 
Egyéb 

1. 
Városi karácsonyi ünnepségen 

részvétel 
Fledrich Zsanett 

intézményvezető 

helyettesek, 
 

7. Tanszakvezetői értekezlet 

tanszakvezetők, 

intézményvezető 

helyettesek, 

tagintézmény vezető 

intézményvezető  

11. 
nyugdíjas és egyéb karácsonyi 

rendezvényeken részvétel 
tanszakvezetők,  

intézményvezető 

helyettesek, 
 

1-21-ig 
Félévi tanszaki beszámoló 

hangversenyek 

pedagógusok és 

tanszakvezetők 

intézményvezető 

helyettesek, 

tagintézmény vezető 

 

21-jan 

1-ig 
Téli szünet    

 

2020/2021. II. félév  

Január  
 

Dátum Feladat megnevezése Felelős 
Ellenőrzés/ 

számonkérés 
Egyéb 

1-3 Téli szünet    

4. Értekezlet - tanszakvezetők 

tanszakvezetők, 

intézményvezető 

helyettesek, 

tagintézmény vezető 

intézményvezető  

1- 
Félévi tanszaki beszámoló 

hangversenyek 

intézményvezető 

helyettesek, 

tagintézmény vezető 

intézményvezető  

22. Első félév vége    

25-ig 
Tanszakvezetői beszámolók 

leadása 

intézményvezető 

helyettesek, 

tagintézmény vezető 

intézményvezető  

21- 29. 
Egyeztetés- félévi értesítők 

kiadása 

pedagógusok és 

tanszakvezetők 

intézményvezető 

helyettesek, 

tagintézmény vezető 

 

 

Február 

 

Dátum Feladat megnevezése Felelős 
Ellenőrzés/ 

számonkérés 
Egyéb 
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1. 
Értekezlet – 1. félév értékelése  

 
minden pedagógus intézményvezető  

10-ig Térítési díjak befizetése iskolatitkár intézményvezető  

15-16. Ovisoknak hangszerbemutatók kamaraterem Somogyiné Tassi 

Valéria 
 

25. POKG kamarazene 

Fledrich Zsanett, 

kamaraegyüttesek 

vezetői 

intézményvezető  

 

 

Március 

 

Dátum Feladat megnevezése Felelős 
Ellenőrzés/ 

számonkérés 
Egyéb 

8. 
Értekezlet-Beiskolázási terv- 

pedagógus továbbképzési terv  

intézményvezető 
  

12. Értekezlet - tanszakvezetők 

intézményvezető 

helyettesek, 

tagintézmény vezető 

intézményvezető  

1-5 Nyílt napok pedagógusok tanszakvezetők  

15. Nemzeti ünnep    

22. 
Hangszerebemutatók 1. 

osztályosknak 

Somogyiné Tassi 

Valéria 
intézményvezető  

26. 
Stúdió hangverseny- Czövek 

Erna emléknap 30 évforduló 

intézményvezető 

helyettesek, 

tagintézmény vezető 

intézményvezető koszorúzás POKG 

 

Április 

 

Dátum Feladat megnevezése Felelős 
Ellenőrzés/ 

számonkérés 
Egyéb 

12. Értekezlet - tanszakvezetők 

intézményvezető 

helyettesek, 

tagintézmény vezető 

intézményvezető  

1-6-ig Tavaszi szünet  intézményvezető  

29. Stúdió-Családi hangverseny Tassi-Ködöböcz Judit intézményvezető  

30. 
Művészeti Iskolák találkozója- 

Pilisvörösvár 

intézményvezető 

helyettesek, 

tagintézmény vezető 

intézményvezető  

 

Május 

 

Dátum Feladat megnevezése Felelős 
Ellenőrzés/ 

számonkérés 
Egyéb 

3. Értekezlet – tanszakvezetőkkel 

intézményvezető 

helyettesek, 

tagintézmény vezető 

intézményvezető  

17.18 Szolfézs alapvizsga 
Somogyiné Tassi 

Valéria 
  

24. Pünkösd hétfő    

19. Hangszeres vizsgák tanszakvezetők intézményvezető  

27. 
Alapvizsgázók, végzős 

növendékek  hangversenye 
Barcsik Hédi   

 

Június 
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Dátum Feladat megnevezése Felelős 
Ellenőrzés/ 

számonkérés 
Egyéb 

1-12. Egyeztetés 

intézményvezető 

helyettesek, 

tagintézmény vezető 

intézményvezető  

1-4 Hangszeres vizsgák 

intézményvezető 

helyettesek, 

tagintézmény vezető 

intézményvezető  

12. 
Tanszakvezetői beszámolók 

leadása 

intézményvezető 

helyettesek, 

tagintézmény vezető 

intézményvezető  

15. 
Nevelőtestületi értekezlet 

 

intézményvezető 

helyettesek, 

tagintézmény vezető 

intézményvezető  

15. Utolsó tanítási nap  Tankerület  

16. 

Bizonyítványosztás- 

POKG- kamarazene 

együttesek hangversenye 

intézményvezető 

helyettesek, 

tagintézmény vezető 

intézményvezető  

 

A szorgalmi időszak végét követő időszak 

Június  
 

Dátum Feladat megnevezése Felelős 
Ellenőrzés/ 

számonkérés 
Egyéb 

11-ig 
Tanszakvezetői beszámolók 

leadása 

intézményvezető 

helyettesek, 

tagintézmény vezető 

intézményvezető  

21. 
Pedagógusok által használt 

eszközök leadása 

intézményvezető 

helyettesek, 

tagintézmény vezető 

intézményvezető  

30. Éves beszámoló elkészítése intézményvezető Tankerület  

 Nyári szabadságok kiadása intézményvezető Tankerület  

 

 

Július 

 

Dátum 
Feladat megnevezése 

Felelős 
Ellenőrzés/ 

számonkérés 

szerda Ügyeleti napok megtartása intézményvezető Tankerület 

szerda Ügyeleti napok megtartása intézményvezető Tankerület 

 

Augusztus 

 

Dátum Feladat megnevezése Felelős 
Ellenőrzés/ 

számonkérés 
Egyéb 

22-től 
Munkavédelmi bejárás 

(kockázatfelmérés) 

intézményvezető 

helyettesek, 

tagintézmény 

vezető 

intézményvezető  

23. 
Pedagógusok részére az 

eszközök átadása 

intézményvezető 

helyettesek, 

tagintézmény 

vezető 

intézményvezető  
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25. 
Termek 

előkészítése 
tanárok 

intézményvezető, 

intézményvezető 

helyettesek 

 

 

 

 

Zsámbék, 2020/2021. tanév munkaterv 
 

1. A szakmai munka tervezése 

 

 Tanulói listák, visszairatkozások 

Az évvégi felvételi meghallgatások a fennálló járványügyi helyzet miatta 

elmaradtak. Idén a visszairatkozni és a felvételi meghallgatásra egyaránt online lehetett 

jelentkezni. Utóbbi űrlap kitöltésekor a jelentkezőnek lehetősége volt 3 időpont közül 

választani: augusztus 25, 27, 31, szeptember 1. A beérkező jelentkezőket 15 perces 

eltérésekkel beosztottuk és a hangszeres valamint szolfézs tanár jelenlétében 

meghallgattuk. Minden jelentkezőt fel tudtunk venni, és majdnem mindenkit az első 

helyen megjelölt hangszerre. Idén a legnépszerűbb hangszerek a klarinét, a zongora és 

a rezes hangszerek voltak. 

Zsámbék szomszédos településén, Mányon működő német nemzetiségi általános 

iskolából az eddigi évekhez képest több jelentkezőnk volt. Az elmúlt tanévben már 

elkezdődött egy tárgyalás a két intézmény között, ami ha a tankerület engedélyezi, 

lehetővé tenné hogy a Zsámbéki Tagintézménynek ott telephelye legyen. A Váci 

Tankerületi Központ tavaly elutasította ezirányú kérvényemet. Idén újra próbálkozunk 

majd, bízva az Érdi Tankerületi Központ támogatásában. mivel az ottani iskolában 

délutáni oktatás is van a gyermekek saját csoportjukba történő átérése Zsámbékra a 

legtöbb esetben nem volt megoldható, nyitottunk egy külön csoportot ezeknek a 

gyerekeknek, melynek időpontja mindenkinek kedvező. 

A tanév kezdése során néhány kimaradás még történt, emiatt több pótfelvételit 

tartunk az alábbi szakokon: zongora, citera, hegedű, népi furulya, klarinét, rezes 

hangszerek, gitár, fuvola. Ezekre a meghallgatásokra is online történt a jelentkezés, 

majd előre egyeztetett időpontokban a meghallgatások szeptember 15.-én 17.-én és 23.-

án. Minden jelentkező gyermek megkezdhette zeneiskolai tanulmányait. 

Ez a tanévkezdés bebizonyította, hogy az előző években még lehetetlennek tűnő 

kizárólagos online visszairatkozás mégis működőképes a Tagintézményben, igaz voltak 

szülők, akik a hangszeres tanár vagy az iskolatitkár segítségével töltötték ki a 

visszairatkozási lapot. A későbbiekben úgy gondolom elhagyható a hagyományos papír 

alapú beiratkozás lehetősége. 

A népifurulya szak a Tagintézményben 2020 februárjától szünetelt, mivel az akkori 

kolléga munkaviszonya közös megállapodással megszűnt. Ebben a tanévben szerettem 

volna újra indítani a tanszakot. A járványügyi helyzet miatt azonban a toborzás 

egyáltalán nem volt megoldható. Egy közoktatási intézménybe sem engedtek be 

bennünket.  

 

 Terembeosztás 
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Az órabeosztásokat minden kolléga megtartotta. A szülők csak az általános iskola 

zsibongójáig jöhettek még akkor (a termekben nem engedte őket be az általános iskola 

igazgatója). Emiatt kicsit kényelmetlenebb volt a helyzet mint máskor, de nem 

megoldhatatlan.  

Ezután egyeztettem a termeket az iskola igazgatójával és két igazgatóhelyettesével. 

Sikerült megtalálnunk azokat a termeket, ahol el tudjuk kezdeni az oktatást 14:00 előtt, 

ami nagy segítség a tanároknak. 

 

 Csoportos órák tervezett időpontjai  

A kötelező szolfézs tárgy mellett a már szolfézsból alapvizsgát tett tanulók 

választhatják a zeneirodalmat, a kamarazenét a kórust és idén újra a fúvószenekart is. A 

zeneirodalom óra ebben a  tanévben is nagy népszerűségnek örvend. 

 A szolfézs órabeosztásokat a kolléga időben elkészítette, így mikor a hangszert 

tanító tanárok az órabeosztást csinálták, már tudtak figyelni a lehetséges óra ütközések 

elkerülésére. Az első félévebn kísérleti jelleggel bevezettük, hogy minden csoportnak 

egymás után van megtartva a 45 perces órájuk. A szolfézst tanító kolléganő Kokas-

módszer továbbképzésen vett részt. Az ott tanultakat már előző tanévben alkalmazta az 

óráin. Ennek a hatékonyságán felbuzdulva jött a kezdeményezés, hogy az órák felét így 

a másik felét hagyományos módon tartsa. Támogatom ebben, félévkor a hangszeres 

kollégákat is bevonva felül fogjuk vizsgálni ezt az órabeosztást. 

 

 Kötelezvények áttekintése 

A tankerület váltás miatt minden kint és bentlévő hangszert átnéztünk augusztus 

végén. A hangszerparkunk hiánytalanul rendelkezésre áll. A kopó részeket (húrok, 

gyanta, nádak stb.) a zeneiskola működését segítő alapítvány megvásárolta.  

 

 Az év közben megrendezésre kerülő versenyeken való részvétel tervezése 

Tervezett versenyek: 

A járványügyi helyzet miatt minden bizonytalan. Egy versenyről tudok eddig, amin 

indul tanítványunk, két videófelvétel beküldésével, a III. Tuka Zsigmond Citeraverseny. 

 

 Az év során megvalósítandó vizsgák, meghallgatások időpontjainak tervezése 

2020.11.13 B-tagozatos növendékek hangversenye (I. félév) 

2020.12. 7.-2021.01.11. félévi növendékhangversenyek, tanszakonként 

2020.05.14 B-tagozatos növendékek hangversenye (II.félév) 

 

 B-tagozatosok listája 

 

s.sz. NÉV Főtárgy Osztály Tanár  

1. Csépány Lilla zongora 7. Dombi Enikő 

2. Torma Viola zongora 9. Dombi Enikő 

3. Bárándi Orsolya zongora 7. Horváth Adrien 

4. Nagy Olívia fuvola 5. Szirják Adrienn 

 

 

 Két-tanszakos tanulók listája  
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s.sz. tanuló Főtanszak Főtanszak tanár 
Második 

tanszak 

Második 

tanszak 

tanár 

1. Csuri Kálmán Gergely harmonika Gyemenyev Igor népi furulya Tóth Béla Ottó 

2. Pintér Boróka citera Légrády Eszter gitár Mihály Katalin 

3. Torma Noémi fuvola Szirják Adrienn zongora 
Zekéné Kovács 

Ágnes 

 

 félórás tanulók listája: 

 

s.sz. tanuló Főtanszak Főtanszak tanár 
Második 

tanszak 

Második tanszak 

tanár 

1. Módi Balázs hegedű Keresztes Ágnes zongora Zekéné Kovács Ágnes 

 

 

2. A személyi feltételek alakulása 

 

 Új kollégák bemutatása 

Demeniv Mykhaylo helyett: Gyemenyev Igor 

Krasznai Krisztina helyett: Szirják Adrienn 

népifurulya tanár: Tulipán Zsombor 

 

 Óraszámok alakulása 

Tulipán Zsombor az első pontban említett toborzási gondok miatt lemondott  korábbi 

határozatlan időre szóló státuszáról, és a kellő létszám meglétéig óraadóként látja el a 

feladatokat. A rezes tanszakra történő túljelentkezés miatt döntöttem úgy, hogy a 

felszabadult státuszt átcsoportosítom erre a tanszakra. Így szeptember 1-től rezes 

hangszereket tanító kollégánk Zeke Zoltán 0,5 helyett 0,7 álláshelyen van. Ez a 

későbbiekben akár még nőhet is. Mivel Zsámbékon nagy az igény a zeneiskolai 

fúvószenekarra, idén indult volna a zenekar munkája, ami tizen éve szünetel. Sajnos mivel 

a zenekarban külsösök (volt növendékek és azok szülei) is benne lennének, a járványügyi 

intézkedések miatt a próbákat nem tudjuk megoldani, mivel sehová nem mehetnek be 

külsösök. Jelen helyzet fennállásáig kamaracsoportokban fognak zenélni a gyerekek.  

A mányi iskolából átjáró gyermekek két szólfézs óráját Zekéné Kovács Ágnes kapta, 

így neki 

ebben a tanéven nem csak zongora órái lesznek. 

A járványügyi helyzet miatt vannak tanszakok ahol nehéz a kellő létszámú gyermeket 

összetoborozni, az eddigiekhez képet lassabban töltődnek fel a szabad helyek. 

 

 A beiskolázási terv  

Egyik kollégának sincsen szüksége sürgősen pontokra.  

 

 Gyakornok esetén a mentor személy megnevezése 

Ebben a tanévben Légrády Eszeter mellett Tulipán Zsombor lesz még gyakornok. 

Mentora mindkettőjüknek Mihály Katalin. 
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 Honlap-felelős, a kottatáros, a hangszerfelelős személye 

Tagintézményünkben a honlap-felelős és a hangszerfelelős az iskolatitkár. A 

kottákat minden tanár maga kezeli. A budakeszi zeneiskola honlápjára készülő 

bemutatkozó szövegek folyamatosan készülnek. 

 

3. Közösségi rendezvények, ünnepségek 

 

A járványügyi helyzet minden ilyen rendezvény megtartása bizonytalan. Felsorolás szinten 

hagyom meg a városi és egyéb rendezvényeket, melyekről megrendezés esetén félévi és 

évvégi beszámolómban írok majd. 

- Október 23. Ünnepi műsor 

- Október 1. Zene Világnapja előadás a Zichy Iskolában  

- November: Szent Márton napi műsor, Zsámbék 

- December: Idősek otthona adventi szereplés, Zsámbék 

- December: Töki Adventi Koncert 

- December: Családi Adventi Koncert, Művelődési Ház Zsámbék  

- Február: Jelmezes farsangi koncert  

- Március: Nyugdíjasklub koncert, Zsámbék 

- Kitelepedés megemlékezése, Zsámbék 

- Április: A költészet Napja, Zichy Iskolában 

- Május: B tagozatos koncert 

- Május: Tanári Koncert – Református Templom, Zsámbék 

- Június: Trianoni megemlékezés, Zsámbék 

- Június: óvodai hangszerbemutató 

 

 

4. Kapcsolat más intézményekkel (meghívások, közös programok, együttműködések, 

stb.) 

Wettenbergi testvérvárosi utazás elmarad. 

  

5. A pályaválasztás 

Tagintézményünkben nincsen pályára készülő tanuló. 

 

6. Eszköz, javításigény, selejtezés igény 
 

Javítási igény nincs, selejtezési igényről nem tudok. 
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A Czövek Erna Alapfokú Művészeti Iskola 2020/2021. tanévre vonatkozó munkatervét a nevelési-oktatási 

intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI 

rendelet 3. § (1) bekezdése alapján a fenntartó, az iskolai szülői szervezet/közösség véleményezte. A 

nevelőtestület a munkatervet 2020. szeptember 25-i értekezletén fogadta el. 

 

Kelt: Budakeszi, 2020.szeptember 25.  

 

 

 

 

 .............................................     .............................................  

 Barcsik Hédi                Pató Anna mb. ig.  

Czövek Erna Alapfokú Művészeti Iskola                          Érdi Tankerületi Központ 

intézményvezető        

  

 




