MUNKATERV
2020/2021-AS TANÉV
INTÉZMÉNY NEVE: Erkel Gyula Újpesti Zenei AMI
1. TÁRGYI FELTÉTELEK

Tárgyi feltételek:
Az intézmény tárgyi feltételi megfelelőek, egyre inkább sikerül magas minőségű hangszereket adni a növendékek kezébe.
A központi Kodály hangszercsere program keretében, a tavalyi tanévben ismét lehetőségünk nyílt új, minőségi hangszerek
igénylésére, amit folyamatosan szállítanak az iskola részére. Az idei év igényeit is leadtuk, így biztosítva van az új
növendékek és a tanárok igényei. Ám ezeknek az eszközöknek a tárolása, ugyanilyen gondot jelent a 30-35 fokos
teremhőmérséklet mellett. A drága hangszerek tönkremennek, légkondicionáló és megfelelő páratartalom hiányában.
Ugyan az iskola 3. emeletén működik a légkondicionálás, de a 2. emeleten is szükség lenne ennek kiépítésére, mert itt
találhatóak a hangszer raktárak. Ennek érdekében folyamatosan kérjük a fenntartót és az Önkormányzatot, hogy segítse
ennek megvalósítását, anyagi támogatását és beüzemelését. A hangszerek napi igénybe vétele, erősen rontja a
minőségüket. Az iskola mellett működik alapítvány is, szintén ennek anyagi megoldására törekszik. A tárgyi feltételeket a
kihelyezett tanszakokon folyamatosan fejlesztjük. Sikerült több telephelyre is megfelelő mennyiségű és állapotú pianínót
beszerezni az elméleti oktatáshoz és a hangszeres órákhoz. Az elöregedett hangszerállomány javítását a Tankerület
folyamatosan biztosítja a gyermekek részére.
A fúvós és vonós hangszerek többségének életkora 25 év fölött van, ami ilyen mértékű igénybevételnél, már selejtezendő. A
selejtezéseket az új beszerzésekkel párhuzamosan végezzük, hogy az oktatás megfelelő eszközökkel legyen biztosítva. Így a
beszerzéseket már harmadik éve tudjuk megvalósítani, a Kodály-programnak és a Tankerületnek köszönhetően.
Az adminisztrációs munka elvégzéséhez 2 éve kaptunk számítógépeket, amin az iskolatitkárok és az intézményvezető
helyettes dolgozhatnak. Ugyanekkor a tanszakvezetők (munkaközösség vezetők) is kaptak megfelelő laptopokat. A 20192020 tanév második félévének (március16.) digitális oktatása rávilágított, hogy további eszközökre lenne szüksége a tanári
karnak. A 65-70 fő közötti tanári létszám mellett még további 40-50 laptop biztosítása lenne szükséges, egy estleges újbóli
digitális oktatás esetében. A pedagógusok saját otthoni gépjeikkel végezték a feladatot, ami nem mindig volt jó állapotú. A
digitális oktatás és a KRÉTA napi feladatainak ellátására nincs mindenkinek az otthonában megbízható, gyors internet,
szkennlési lehetőség, megfelelő web kamera, megfelelő hangminőség eléréséhez eszköz, ami szintén gondot okozott. Több
kolléga az iskolából végezte a feladatait. Az informatikai eszközökön és a hangszereken kívül fontos még a teremhiányról

írnom. A központi épületben jól felszerelt termeink vannak, de a megnövekedett csoportos órákon részt vevő gyermekek
létszámnak köszönhetően, egy 1-2 nagyobb oktatóteremre van szükségünk. Ennek érdekében az Ifjúsági ház vezetőjével
egyeztetve látok rá esélyt, hogy heti egy alkalommal a következő tanévben ingyenesen használhatunk egy helyiséget, az
első emeleten egy a zenekari próbára (45-50 fő) is alkalmas nagytermet
Személyi feltételek:
Megfigyelésem szerint a tanéveket követő nyári időszakban, felélénkül a tanárok mozgása, új lehetőségek felkutatása. Ez
idén sem volt másképp, 2020 nyara alatt több kolléga jelezte, hogy nem kíván/ nem tud szeptembertől munkába állni.
Kiírtuk az üres álláshelyekre a pályázatokat és lassan sikerül betölteni őket.
2020 szeptemberétől 4 új kolléga kezdi meg a szakmai munkát közöttünk. Mind pályakezdők, ezért a tanszakvezetők és a
vezetőség folyamatosan segíti az új belépők beilleszkedését, mentorálását, szakmai és pedagógiai támogatását. Ennek
megfelelően az első félév munkatervében szerepel is az új kollégák óralátogatása, segítése kint a telephelyeken az adott
osztállyal vagy csoporttal. Ugyanebben az időszakban a vezetők találkoznak a kihelyezett tagozat igazgatóival, hogy a
közös feladatokat megbeszéljük, egyeztessük. A szakos ellátottságon kívül nagyon fontosnak tartom a megfelelő
adminisztrációs munka elvégzését is. Sajnos az egyik iskolatitkár is elköszönt a nyár folyamán, így ebben a munkakörben is új,
kezdő kollégát kell betanítanunk, mert a zeneiskolák szerkezete nem könnyen átlátható. Ez a folyamat az első félévben
több terhet rak az intézményvezető-helyettes kollégákra.
A nevelőtestület életkora miatt fontos szem előtt tartanunk, hogy a következő években több kolléga áll nyugdíjazás előtt,
főleg a hiányterületeken, amit igyekszünk megfelelő előrelátással kezelni. Folyamatosan tartjuk a kapcsolatot a Liszt Ferenc
Egyetem tanáraival és végzőseivel.

2. PEDAGÓGUS ADATOK
2.1 PEDAGÓGUS ÁLLÁSHELYEK SZÁMA - ÉV ELEJI ADATOK
ÁLLÁSHELYEK
SZÁMA

LÉTSZÁM

GYED/GYES

TARTÓS
TÁVOLLÉT

RÉSZ
MUNKAIDŐS

ÓRAADÓ

BETÖLTETLEN ÁLLÁSHELY

51

73

2

2

24 fő 50%, 2 fő 75%,
1 fő 80% 1 fő 25%

5

0

NOKS ÁLLÁSHELYEK SZÁMA
ÁLLÁSHELYEK
SZÁMA

LÉTSZÁM

GYED/GYES

TARTÓS
TÁVOLLÉT

RÉSZMUNKAIDŐS

BETÖLTETLEN ÁLLÁSHELY

4

5

0

0

2 fő hangszerkarbantartó

0

TECHNIKAI DOLGOZÓK
ÁLLÁSHELYEK
SZÁMA

LÉTSZÁM

GYED/GYES

TARTÓS
TÁVOLLÉT

RÉSZMUNKAIDŐS

BETÖLTETLEN ÁLLÁSHELY

2

2

0

0

0

0

2.2. A PEDAGÓGUSOK MINŐSÍTÉSÉBEN ÉS AZ ORSZÁGOS PEDAGÓGIAI-SZAKMAI ELLENŐRZÉSBEN KÖZREMŰKÖDŐ PEDAGÓGUSOK
ADATAI
SORSZÁM
NÉV
SZAKTERÜLET
SZABADNAP
1.

Szabó Katalin

Alapfokú művészetoktatás

Hétfő

2.

Dávidné Szabó Melinda

Alapfokú művészetoktatás

Csütörtök

2.3. A TANÉVBEN MINŐSÍTÉSRE JELENTKEZETT PEDAGÓGUSOK
SORSZÁM

NÉV

SZAKTERÜLET

1.

Szikora Márton József (10.02.)

Alapfokú Művészeti Oktatás Zeneművészeti ágon belüli tantárgy

2.

Gógucz Emma (09.15.)

Alapfokú Művészeti Oktatás Zeneművészeti ágon belüli tantárgy

3.

Kinczel Dániel (11.06.)

Alapfokú Művészeti Oktatás Zeneművészeti ágon belüli tantárgy

4.

Kranabeth-Fadil Nagham (10.20.)

Alapfokú Művészeti Oktatás Zeneművészeti ágon belüli tantárgy

5.

Petrovics Anna Eszter (09.25.)

Alapfokú Művészeti Oktatás Zeneművészeti ágon belüli tantárgy

6.

Sebők Eszter (10.01.)

Alapfokú Művészeti Oktatás Zeneművészeti ágon belüli tantárgy

7.

Sári Virág (12.10.)

Alapfokú Művészeti Oktatás Zeneművészeti ágon belüli tantárgy

8.

Petrócki Andrea (folyamatban)

Alapfokú Művészeti Oktatás Zeneművészeti ágon belüli tantárgy

9.

Borsi Réka (folyamatban)

Alapfokú Művészeti Oktatás Zeneművészeti ágon belüli tantárgy

10.

Mayer Szilvia (2021.02.12.)

Alapfokú Művészeti Oktatás Zeneművészeti ágon belüli tantárgy

11.

Tóth-Csamangó Blanka

Alapfokú Művészeti Oktatás Zeneművészeti ágon belüli tantárgy

2.4. A TANÉVBEN A KÖZÉPSZINTŰ ÉS EMELT SZINTŰ ÉRETTSÉGI VIZSGÁK VIZSGÁZTATÓ BIZOTTSÁGÁBAN RÉSZT VEVŐ PEDAGÓGUSOK
(Kérem, töltse ki a táblázatot! A táblázat további sorokkal bővíthető.)
SORSZÁM
NÉV
SZAKTERÜLET/SZINT
2.5. GYAKORNOKI FELKÉSZÍTÉS HATÁLYA ALÁ ESŐ KOLLÉGÁK MENTORÁLÁSA
SORSZÁM

NÉV

MENTOR/FELELŐS

1.

Bellus Csilla

Mezei Pál

2.

Somogyi Eszter

Szabó-Szilágyi Éva

3.

Gyarmati Fanny

Kinczel Dániel

4.

Heczel Tünde

Mezei Pál

5.

Borsi Réka

Jancsó-Vári Judit

6.

Sári Virág

Viola Éva

7.

Mickolczi Márk

Kinczel Dániel

8.

Tóth-Csamangó Blanka

Bendzsák Anita

2.6. VEZETŐK HETI ÜGYELETI RENDJE (Kérem, töltse ki a táblázatot! A táblázat további sorokkal bővíthető.)
INTÉZMÉNYVEZETŐ

INTÉZMÉNYVEZETŐ-HELYETTES

HÉTFŐ

Kornacker Gyuláné

KEDD

Sebők Eszter

SZERDA

Dávidné Szabó Melinda

CSÜTÖRTÖK

Jancsó-Vári Judit

PÉNTEK

-

INTÉZMÉNYVEZETŐ-HELYETTES

3. A TANÉV LEGFONTOSABB CÉLJAI, KIEMELT FELADATAI
3.1.A FENNTARTÓ ÁLTAL MEGFOGALMAZOTT FŐ FELADATOK
A fenntartó – összhangban az oktatáspolitikai célkitűzésekkel és az irányadó jogszabályokban a nevelésre-oktatatásra vonatkozó,
annak szellemiségét megfogalmazó normákkal, valamint az iskola pedagógiai programjában lefektetett elvekkel és más, az intézmény
működését meghatározó előírásokkal – a 2019/20-as tanév kiemelt feladataként ajánlja:
 a pedagógusok módszertani kultúrájának megújulása a digitális taneszközök használatával,
 az adatvédelmi tudatosság erősítése a nevelőtestület számára
3.2. AZ INTÉZMÉNY PEDAGÓGIAI PROGRAMJA ALAPJÁN KITŰZÖTT CÉLOK, FELADATOK

Iskolánk a tavalyi tanév eseményeiből kiindulva, a Covid-járvány miatt bekövetkezett digitális oktatás tapasztalatait és
tanulságait kívánja az iskola pedagógiai programjának megfelelően végiggondolni, összegezni. Az idei tanévben kiemelt
feladatként a digitális oktatás lehetőségeivel, módszereivel, segédanyagokkal, a hagyományos zenetanítás módszertani
megújulását tűzte ki célul. Elsősorban ezen a területen kívánjuk elérni, hogy jobban támogathassuk a kollégák és a diákok
munkáját. Az elméleti és a hangszeres oktatás digitális formája még nagyon új módszernek tekinthető, de a kezdeti
tapasztalatokból egy innovatív tudás jöhet létre a nevelőtestületen belül. Szeretnénk a csoportos órák, a kamarazenei és
zenekari feladatok, a növendékek hangszeres tanulmányainak eredményesebb végrehajtását. Az új pedagógiai
eszköztárak felfedezése és kipróbálása lehetőség egy sikeresebb oktatás megvalósításához. Mindezeket a pedagógusok
továbbképzéseken, óralátogatáson való részvételével biztosítjuk. Emellett lehetőség van az új szakirodalom megismerésére,
tudásuk bővítésére, hogy fejleszthessék módszertani ismereteiket. Törekszünk arra, hogy a diákok élményben részesüljenek,
és pozitív megerősítést kapjanak a hangszeres órákon, akár hagyományos, akár digitális formáról van szó.
Ezen kívül kiemelt feladatnak tekintjük a nemzetközi kapcsolataink ápolását, a V4-ek országaival való művészeti
együttműködés további megvalósulását, pedagógiai tapasztalatok cseréjét. Magyarországot iskolánk képviseli évente 2
alkalommal ezen a nemzetközi találkozón, egy jazz-pop-rock és egy klasszikus zenei rendezvényen.
Az intézmény hagyományainak megfelelően, az éves munkatervben megfogalmazott rendezvények, fesztiválok, találkozók
lebonyolítása szintén feladata az iskola tanári karának. A kerületi, területi, regionális és országos tanulmányi versenyeken
való részvétel szintén egy kiemelt cél a pedagógiai eredményesség érdekében, ami jó visszacsatolást ad az intézményben
folyó szakmai munkáról.

3.3. AZ ELŐZŐ TANÉV TAPASZTALATAIBÓL ADÓDÓ NEVELÉSI, OKTATÁSI CÉLOK, FELADATOK

A tavalyi tanévben közel 70 rendezvény maradt el a rendkívüli állapot miatt. Ezek későbbi időpontban való megtartásáról
döntött a nevelőtestület a 2019-2020 tanév, tanévzáró nevelőtestületi ülésen. Szeretnénk az iskola hírnevét biztosító
rendezvényeket a 2020-2021 tanévben folytatni. Ilyen kiemelt pedagógiai célú események:
-

Kórustalálkozó
Hangszerválasztó (a felvételi eljárás helyett)
Nyílt nap (Zenedenap újragondolása)
Fúvós zenekari találkozó?
Zenei tábor
Tanári kirándulás
Visegrádi 4-ek találkozója (február, június)

3.4. AZ ESÉLYEGYENLŐSÉG BIZTOSÍTÁSA

Esélyegyenlőség:
Iskolánkba bárki jelentkezhet, mert itt csak az adottság számít. Intézményünkben felvételi eljárás útján kerülhetnek be a
tanulók. Ezt a felvételit 3 tagú bizottság előtt bárki egyenlő esélyekkel megteheti, korra, nemre, származásra való tekintet
nélkül. Csak a zenei adottságok és a hangszer alkalmasság alapján dönt a bizottság. Ha felvételt nyert a jelentkező, az
intézmény egyéni fejlődési üteméhez igazodva biztosítja a haladást a kiválasztott hangszeren, hiszen egyéni oktatásban
van része a tantervi programnak megfelelően. Az intézmény fő profilja közé tartozik a tehetséggondozás is, ahol a pályára
készülő, kiemelkedő tanulók részére is biztosítjuk a megfelelő képzést. A tanári kar elhivatott és segítőkész a HH, HHH, BTM,
SNI-s tanulókkal, akiknek lassabb ütemben, egyéni fejlesztéssel juthatnak előbbre. Intézményünkben jelenleg is több tanuló
jár, aki valamilyen fogyatékossággal él együtt. Autista, halláskárosodott, koraszülött és értelmileg sérült tanulóink a
megfelelő tanítási/tanulási módszer mellett, saját ütemben haladhatnak.
A nehéz anyagi körülmények között élők tandíj és térítési díj támogatásban részesülhetnek az Alapítvány jóvoltából.
3.5 FELKÉSZÜLÉS A 2020-2021. ÉVI MINŐSÍTÉSI ELJÁRÁSBAN RÉSZTVEVŐ PEDAGÓGUSOK MINŐSÍTÉSÉRE
ESEMÉNY/TÉMA

FELELŐS

HATÁRIDŐ

Belső továbbképzés I.

Intézményvezető

2020. 10. 22.

Belső továbbképzés II.

Szaktanácsadó

2020. 11. 11.

Külső továbbképzések

Bázisintézmények

2021. tavasz

3.6. A PEDAGÓGIAI MUNKÁHOZ KAPCSOLÓDÓ 2020-2021. ÉVRE TERVEZETT (NEM FOLYAMATBAN LÉVŐ) SZAKMAI PROGRAMOK
IGEN/NEM

PROGRAM/ MEGNEVEZÉS/TEVÉKENYSÉGEK

FELELŐS

Kodály Kórustalálkozó

Kornacker Gyuláné

Budapesti Cimbalom Találkozó

Harai Erzsébet

Kerületi népdal verseny

Varga Evelin

Oboa tanárok találkozója

Dávidné Szabó Melinda

Jazz-Pop-Rock V4-ek Találkozója

Kinczel Dániel

V4-ek Klasszikus zenei találkozója, zenei nap

Katowice

TÉMAHETEK

(A KÉSŐBBIEKBEN ESETLEG JÓ GYAKORLATOKKÁ VÁLÓ) KOMPLEX PROGRAMOK
Nyílt nap

Tanszakvezetők

Operastúdió

Szabó-Szilágyi Éva

Erkel Bérletes hangversenysorozat (orgonás koncert, Kicsinyek
hangversenye, Volt növendékek hangversenye, zenekari
együttesek koncertje)

Kornacker Gyuláné

TEHETSÉGGONDOZÓ PROGRAM
Jazz-Pop-Rock V4-ek Találkozója

Kinczel Dániel

V4-ek Klasszikus zenei találkozója, zenei nap

Katowice

Újpesti Fúvós zenekari találkozó

Szabó Krisztián, Balázs András, Kneitner József

FELZÁRKÓZTATÓ PROGRAM
-

-

-

MÓDSZERTANI FEJLESZTÉSEK
Új utak a zeneoktatásban, digitális formában (Belső-külső
továbbképzések és önképzés)

Dékányné Lőrincz Henriett

BELSŐ KÉPZÉSEK, BEMUTATÓ ÓRÁK
Tanszakok munkatervének megfelelő óralátogatások
Kezdők tanítása
„B” tagozatosak meghallgatása

Tanszakvezetők
Vonósok
Fúvósok

Versenyre készülők közös órája
Háziverseny

Vegyes tanszak
Hegedű tanszak

4. A TANÉV HELYI RENDJE
4.1. A TANÍTÁS NÉLKÜLI MUNKANAPOK IDŐPONTJAI, FELHASZNÁLÁSA
IDŐPONT

ESEMÉNY/TÉMA

FELELŐS

FELADATOK

2020.11.29.

Adventi tanári koncert a Városházán

Kornacker Gyuláné

Tanári koncert

2020.12.17

Rövidített tanítás 13:00-16:00

intézményvezető

Tanári karácsony
megrendezése

2020.12.18

DÖK nap

Pásztiné Szabó Zsuzsanna

2021. 01.28 v.29.

Félévzáró értekezlet és koszorúzás

intézményvezető

DÖK programról meg
egyeztetünk
Tanítás nélküli munkanap

2021. 03.30.

Tanári kirándulás

intézményvezető

Tanítás nélküli munkanap

2021.03.31.

Projekt nap (szakmai célú programok)

intézményvezető

Tanítás nélküli munkanap

4.2. ÓVODAI NEVELÉS NÉLKÜLI MUNKANAPOK IDŐPONTJAI, FELHASZNÁLÁSA (EGYMI)
IDŐPONT

ESEMÉNY/TÉMA

FELELŐS

FELADATOK

-

-

-

-

4.3. A SZÜNETEK IDŐTARTAMA

Őszi szünet:

2020.10. 23. - 2020. 11. 01.

Téli szünet:

2020. 12. 21. - 2021. 01. 03.

Tavaszi szünet: 2021. 04. 01. - 2020.04. 06.

4.4. MEGEMLÉKEZÉSEK, NEMZETI ÜNNEPNAPOK
ESEMÉNY

FELELŐS

IDŐPONT

Zene Világnapja

Tanszakok tanárai

2020.10.01.

Adventi hangverseny

Tanszakvezetők

2020.11.29.

Erkel Tibor – megemlékezés, koszorúzás

Kornacker Gyuláné és vonós tanszak

2021.01.28.

4.5. ISKOLAI, ÓVODAI, KOLLÉGIUMI ÉLETHEZ KAPCSOLÓDÓ MEGEMLÉKEZÉSEK, ÜNNEPNAPOK
ESEMÉNY

FELELŐS

IDŐPONT

-

-

-

4.6. AZ ELŐRE TERVEZHETŐ NEVELŐTESTÜLETI ÉRTEKEZLETEK, SZÜLŐI ÉRTEKEZLETEK, FOGADÓÓRÁK
ESEMÉNY

FELELŐS

IDŐPONT

Alakuló értekezlet

Dávidné Szabó Melinda

2020.08.30.

Tanévnyitó értekezlet

Dávidné Szabó Melinda

2020.08.30.

SZMK, DÖK, Intézményi Tanács Alakuló ülés

Dávidné Szabó Melinda

2020.09.18.

Félévzáró értekezlet

Dávidné Szabó Melinda

2021.01.28.

Tanévzáró értekezlet

Dávidné Szabó Melinda

2021.06.21.

ESEMÉNY

FELELŐS

IDŐPONT

Nyílt nap

Dávidné Szabó Melinda

2021.04.16.

VERSENY MEGNEVEZÉSE

ÉVFOLYAM

FELKÉSZÍTŐ TANÁR

Házi hegedűverseny

Minden

Tanszakvezetők

4.7. INTÉZMÉNYI NYÍLT NAPOK

4.8. TANULMÁNYI VERSENYEK

Kicsinyek hangversenye előtti válogató
hangversenyek

Minden

Tanszakvezetők

4.9. TANULMÁNYOK ALATTI VIZSGÁK TERVEZETT IDŐPONTJA
VIZSGA MEGNEVEZÉSE

ÉVFOLYAM

FELELŐS

Félévi vizsgák és Karácsonyi
vizsgakoncertek: 2021.01.06-2021.01.22.

Minden

Tanszakvezetők

Év végi vizsgák 2021.05.25-2021.06.15.

Minden

Tanszakvezetők

VIZSGA/FELADAT

ÉVFOLYAM

FELELŐS

-

-

-

4.10. ÉRETTSÉGI VIZSGÁK FELADATAI

4.11. KÜLSŐ ÉS BELSŐ TANTÁRGYI MÉRÉSEK RENDJE
4.12. A TANULÓK FIZIKAI ÁLLAPOTÁT FELMÉRŐ VIZSGÁLATOK IDŐPONTJA
4.13. ISKOLA-EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁST BIZTOSÍTÓ ORVOSI, VÉDŐNŐI FELADATOK ÜTEMEZÉSE
5. AZ ISKOLA MŰKÖDÉSÉT BIZTOSÍTÓ EGYÉB RENDSZERFELADATOK ÜTEMEZÉSE
5.1. KIRA, KIR, KRÉTA FELTÖLTÉSE NAPRAKÉSZEN
RENDSZER

FELELŐS

IDŐPONT/HATÁRIDŐ

KRÉTA TTF

Adminok

2020.09.23.

KRÉTA Napló zárások

Adminok

Minden hónap 5-e

OSAP

Jancsó-Vári Judit

Október 1-15.

5.2. ELSŐ OSZTÁLYOS BEISKOLÁZÁS (LEENDŐ ELSŐSÖK SZÜLEINEK TÁJÉKOZTATÁSA, FOGLALKOZÁSOK)
FELADAT/ESEMÉNY

FELELŐS

IDŐPONT/HATÁRIDŐ

-

-

-

5.3. KÖZÉPISKOLÁK FELVÉTELI RENDJE (4,6,8 ÉVFOLYAMOS)
FELADAT/ESEMÉNY

FELELŐS

IDŐPONT/HATÁRIDŐ

-

-

-

5.4. TANKÖNYVELLÁTÁS TÖRVÉNY ÁLTAL MEGHATÁROZOTT ÜTEMTERVE (INGYENESSÉG FELMÉRÉSE)
FELADAT/ESEMÉNY

FELELŐS

IDŐPONT/HATÁRIDŐ

-

-

-

6. AZ ISKOLA ELLENŐRZÉSI TERVE
IDŐPONT

TÉMA

FŐ/ALKALOM

INTÉZMÉNYVEZETŐ

Félévenkénti 1 hét

Változó

TANSZAKVEZETŐK
INTÉZMÉNYVEZETŐ HELYETTES

Első félévben havi
rendszerességgel
Félévenkénti 1 hét

MUNKAKÖZÖSSÉG-VEZETŐ

Félévenkénti 1 hét

Kihelyezett
tagozatokon dolgozó
alkalmazottak segítése
Új belépő kollégák
mentorálása
Új belépő kollégák
segítése
Gyakornokok
beilleszkedésének
segítése

havi 1 alkalom az első
félévben
1/1
Folyamatos

7. A MUNKATERV JOGSZABÁLYI HÁTTERE
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.)
• A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény
• Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény
• A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény
• A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény
• A nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény
• A pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő
végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 31.) Korm. rendelet
• A nemzeti köznevelési törvény végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Nkt. Vhr.)
• A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet (a
továbbiakban: R.)
• A Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének irányelve és a Sajátos nevelési igényű tanulók iskolai oktatásának irányelve kiadásáról
szóló 32/2012. (X. 8.) EMMI rendelet
• A nemzetiség óvodai nevelésének irányelve és a nemzetiség iskolai oktatásának irányelve kiadásáról szóló 17/2013. (III. 1.) EMMI rendelet
• A két tanítási nyelvű iskolai oktatás irányelveinek kiadásáról szóló 4/2013. (I. 11.) EMMI rendelet
• A tanév rendjéről szóló oktatért felelős miniszteri rendelet

•

DÁTUM: Budapest, 2019. 09. 24.

ALÁÍRÁS:

2. melléklet

Az Erkel Gyula Újpesti Zenei Alapfokú Művészeti Iskola
Munkaterve
2020-2021 tanév

Budapest, 2020. 09. 30.
Készítette: Dávidné Szabó Melinda intézményvezető
Véleményezte és elfogadta: Az intézmény nevelőtestülete
Véleményezte: Diákönkormányzat, SZMK és az Intézményi Tanács

Tartalom

I.

Munkaterv 2020-2021 tanév

II.

Helyzetelemzés

III.

Önértékelés, minősítés, tanfelügyelet

IV.

Országos Tanulmányi Versenyek

V.

Az intézmény kiemelt eseményei

VI.

A tanszakok éves munkaterve

I.

Munkaterv 2020-2021 tanév

AUGUSZTUS

Dátum

Időpont

Program, tartalom

2020.08.26.

10.00-15.00

POK tanévnyitó konferencia

2020.08.27.

11.00-12.30

Alakuló értekezlet (napirendi pontok szerint)
Tűz és Munkavédelemi oktatás, pótfelvételi?
új kollégák bemutatása, tanszakvezetők (Panka)

12.30-14.00

Tanszaki értekezlet (munkaterv, tanszakvezető
választás, feladatok felelősök, versenyek)
Önértékelés éves munkatervének összeállítása.
I. félév tervezett anyag beírása a KRÉTÁba

2020.08.28

9.00-13.30

Tankerületi igazgatói tanévnyitó értekezlet

2020.08.28.

16.00

Újpest Díszpolgár avató: Fanfár (kollégák)
Önkormányzati díjátadó ünnepség

2020.08.31.

14.00-16.00

Tanévnyitó értekezlet: Éves munkaterv elfogadása
önértékelések, minősítések, versenyek megbeszélése
óraszámok, órabeosztások, befizetések megbeszélése
központban és a telephelyeken a termek beosztása,
csoportlétszám, szombati nyitva tartás, új telephely,

KRÉTA e-napló feladatok ismertetése. 120 órák ell.

2020.08.31.

16.00-16.30

Egyéni kérések, problémák megbeszélése

10.00

Vezetőségi értekezlet (feladatok, dátumok, feladatkörök szétosztása)

2020.08.31.

Délután

Kollégák személyes bejelentkezése a kihelyezett iskolák
terem igénylése, egyeztetése az iskolákkal,)
Szolfézs előképzők meghirdetése (osztályfőnökök,
szülői értekezleten) osztályfőnökök és igazgatók.
Továbbképzési 120 órák ellenőrzése

SZEPTEMBER
Dátum

Időpont

Program, tartalom

A naplók megnyitásának dátuma is szept. 01.!

2020.09.01.

09.04. naplózunk a Krétában
Tanszakvezetők éves munkatervének leadása. 09.01.
2020.09.01.

10.00

Vezetői megbeszélés (telephelyekre órarendet leadni)
csoportos/egyéni órák/termek elosztása:

2020.09.03-04.

Szolfézs csoportok beosztása
csoportos órák összesített órarendje honlapra (kórus,
zenekarok, kamarák, zeneirodalom, szolfézs) iskolatitkár

2020.09.07-08.

Főtárgyi órarendek leadása- KRÉTA napirend.
egyéni órabeosztások elkészítése és leadása.

Változás! Szolfézs főtárgyasok jelentkezési lapját a

2020.09.01.-09.09.

szolfézstanárok és/vagy a szülők hozzák be 09.09.-ig
Már naplózzuk az órákat!!Közös órák, tábori élmények,

2020.09.04.

új

kölcsönzési

papírok,

adategyeztetés,

korrep

egyeztetése
Elkezdődnek a főtárgyi órák!
Már a csoportos órák is elkezdődnek!

2020.09.07.
2020.09.07.

10.00

Vezetői megbeszélés (a hét feladatainak megosztása,
előző hét feladatainak beszámolója)

2020.09.08.

10.00

Tóth Aladár zeneiskola: igazgatói értekezlet
Tanári órarendek feltöltése az e-naplóba, a főtárgytanárok

2020.09.10-11.

által megadott adatok alapján.
2020.09.10.

9.00-18.00

Melléktárgyi egyeztetések :órarend, létszám, vendégtan.
Új tanulók (SZEK) Tandíj és térítési díj befizetése vagy
átutalás, szülői nyilatkozat+aláírás, GDPR, Alapítvány

2020.09. 14-15.

09.00-12.00

Főtárgyi Egyeztetés (e-napló), Metronóm,.Kréta
adminisztráció,

kölcsönzési

papírok,

óraszámok,

melléktárgyi órák, ellenőrzése, szülői nyilatkozatok,
vendégtanulók, tagozatok, osztályok
adatok és kötelező óraszámok ellenőrzése).
2020.09.18.

17.00

DÖK alakuló ülés (felelős: Szabó Zsuzsanna)
- rendelkezik az 1 napjáról, csoport létszám

2020.09.18.

17.30

Szülői Munkaközösség alakuló ülés (felelős: Igh.)

18.00

Intézményi Tanács alakuló ülés (felelős: Sz. Zsuzsanna)
Tanulói létszám végleges leadása a Tankerület felé

2020.09. hó

folyamatos

Budapesti munkaközösségi értekezletek (felelős:
a munkaközösség-vezetők)

2020.09.21.

10.00

Heti vezetői megbeszélés: KRÉTA

2020.09.23.

9.00

MZMSZ tisztújító közgyűlés
TTF (végleges) papír alapon a Tankerületnek

2020.09.23.
2020.09.23.

11.00

BECS megbeszélés (mint az előző tanévben)
a felkért tagok segítségével indítjuk az önértékelést
tanszakonként 1-1 fővel és vezetői önértékelés
Metronóm/Kréta belső továbbképzés: új kollégák
Újpesti futónap?

2020.09.26.?
2020.09.28.

10.00

Heti vezetői megbeszélés: statisztika, havi zárás Kréta
Statisztikák, munkaidő nyilvántartás, KRÉTA zárás,

2020.09.30.

OSAP jelentés az október 01. adatok alapján
Felelős: Intézményvezető

OKTÓBER
Dátum

Időpont

Program, Tartalom

2020.10.01.

folyamatos

Zene világnapja (koncertek a kerület iskoláiban)
igény szerint telephelyenként az ált. iskolákban.

2020.10.01.

KIR-STAT (OSAP jelentés)

2020.10.05.

Kréta zárás

2020.10.05.

10.00

Heti vezetőségi megbeszélés (statisztika)

2020.10.05-09.

41.héten

Tanszakvezetők és leltárfelelősök ellenőrzik az új
kötelezvényeket, és átvezetik a belső nyilvántartásba
Felelős: tanszakvezetők, leltárfelelősök, Czender Éva

2020.10.12.

10.00

Heti vezetőségi megbeszélés (leltár átnézése)

2020.10.12.

Őszi Pedagógiai Napok

2020.10.01-15.

OSAP jelentés, KIR-STAT, KRÉTA elkészítése.
Felelős: Ig., Igh., iskolatitkárok.

2020.10.16.

16.00

Kicsinyek hangversenye: 19/B II.

2020.10.19.-

10.00

Heti vezetőségi megbeszélés: alapdokumentumok átnéz
törvényi változások miatt.

2020.10.22.

10.00

Minősülő kollégák részére: portfólió megbeszélés

2020.10.22.

11.00

KT választás

2020.10.23.

Ünnep, munkaszüneti nap

2020.10.23-11.01.

Őszi Szünet
Szünet előtti utolsó tanítási nap:10. 22. (csütörtök)
Szünet utáni első tanítási nap:11.02. (hétfő)

NOVEMBER
Dátum

Időpont

Program, Tartalom

2020.11.02.

10.00

Heti vezetői megbeszélés (feladatok, eredmények)

2020.11.05.

Kréta zárás

2020.11.09.-13.

Óralátogatások (új kollégáknál és gyakornokoknál)

felelős: intézményvezető és helyettesek
2020.11.11.

10.00

Minősülő kollégáknak portfólió megbeszélés
Az önértékelésben résztvevők befejezik, lezárják az

2020.11.09.-13.

értékelést (óralátogatás, interjú, kérdőív) és feltöltéseket.
2020.11.16.

10.00

Heti vezetőségi megbeszélés: (a félév további feladatai)

2020.11.23.

10.00

Heti vezetőségi: Advent és Karácsonyi koncertek

2020.11.29.

16.00?

Adventi koncert (Városháza):19/B III.
áthelyezett munkanap 12.12. helyett, tanítás nélküli
munkanap (1.)

2020.11.30.

10.00

Heti vezetőségi megbeszélés: (Karácsonyi koncertek,
terembeosztás, félévzárás beosztása)

DECEMBER
Dátum

Időpont

Program, Tartalom

2020.12.04.

17.00

Mikulás érkezik a zeneiskolába, ajándékozás
és rövid műsor a gyerekeknek. Felelős:
Kréta zárás

2020.12.05.
2020.12.07.

10.00

Heti vezetőségi megbeszélés (Zenekarok Karácsonya)

2020.12.14.

17.00

UP rendezvénytér: (Zenekarok Karácsonya)
Együtteseink Karácsonyi hangversenye: 20/B. I.

.
2020.12.17.
2020.12.18.

16.00-21.00

Tanári karácsony: tanítás nélküli munkanap (2.)
DÖK nap (pályaorientációs foglalkozás) (3. tanítás
nélküli munkanap)

Téli szünet

2020.12.19-01.03

Szünet előtti utolsó tanítási nap: 2020.12.18. (péntek)
Szünet utáni első tanítási nap: 2021.01.04.

JANUÁR
Dátum

Időpont

Program, Tartalom

2021.01.04-22.

14.00

Félévzáró vizsgahangversenyek, beszámolók,
01.22. I. félév zárása a KRÉTÁ-ban
Félévi eredmények kiküldése (szülők, Tankerület)

2021.01.29.
2021.01.04.

10.00

Heti vezetőségi megbeszélés (félévi adminisztráció
ellenőrzésének menete)
Melléktárgyi jegyek feltöltése a Metronómba/Krétába

2021.01.15-19.

felelős: tanszakvezetők a melléktárgyi tanárok
2021.01.18-19.

délelőtt

Ellenőrzés, melléktárgyi jegyek, hiányzások
vendégtanulók jegyei, hiányzásai (iskolatitkár)
Főtárgyi jegyek beírása a Metronómba, Krétába,

2021.01.19-22.

félévi értesítők nyomtatása a Krétából.
2021.01.25.

10.00

Heti vezetőségi: Metronóm és Kréta adatainak összevetés
főtárgyi ellenőrzés beosztása

2021.01.24.

Első félév vége! (ez kerül az értesítőbe)

2021.01.29-30??.

V4-ek Félévzáró koncert Pozsony (felelős: jazz tanszak)
fenntartói többletkötelezettséggel jár.

2021.01.25.

10.00

Heti vezetőségi megbeszélés: félévzáró értekezlet pontjai
emléktábla koszorúzás. Kréta havi zárás

2021.01.28.-29

13.00-13.30

Tanítás nélküli munkanap (4.), megemlékezés:
Erkel Tibor emléktáblájának koszorúzása
felelős:réz tanszak (zenei rész)

2021.01.28-29?.

13.30-16.00

Félévzáró nevelőtestületi értekezlet: (4. tanítás nélküli
munkanap (kötelező munkanap)

13.30-14.00

Tanszaki értekezlet (önértékelés, aki kimaradt)

14.00-16-00

Nevelőtestületi értekezlet
Tanszakvezetői féléves beszámoló leadása: 01.30.
(emailben a szokásos szempontok alapján)
II. félév feladatai, eseményei, zenedenap, nyílt nap?
felvételi megbeszélése, hangszerbemutatók
beiskolázási terv előkészítése, KRÉTA tapasztalatok

17.30

Jazz tanszaki (zenekari koncert) Színházterem

Dátum

Időpont

Program, Tartalom

2021.02.01.

10.00

Heti vezetőségi megbeszélés: (zenedenap átgondolása,

2021.01.29?.

FEBRUÁR

(nyílt nap az intézményben? Tankerületi elismerés felter.)
2021.02.03..

11.00-12.30

BECS megbeszélés,
II. féléves önértékelés (Kit, mikor?)

BECS kódok generálása, dokumentum elemzés,

2021.02.03.

kérdőívek, interjú készítés, feltöltés
Felelős: tanszakvezetők
II. félév tandíj és térítési díj befizetése (Alapítvány), átutalás?
2021.02.15.

10.00

Heti vezetőségi megbeszélés: Befizetések ell, Tanker

2021.02.22.

10.00

Heti vezetőségi: Beiskolázási terv: végleges, Nyílt nap?

2021.02.28.

Kréta TTF, Beiskolázási terv, jegyzőkönyv+beszámoló

2021.02.28.

Oktatási hivatal: 2021. évi Minősítési eljárás feltételei

MÁRCIUS

Dátum

Időpont

Program, Tartalom

2021.03.01.

10.00

Heti vezetőségi megbeszélés:

2021.03.02.

11.00

V. Nyári zenei tábor szervezése. Felelős:
Sári Virág, Mester Zsolt, Borsi Réka
Diákönkormányzat és P. Szabó Zsuzsanna
(plakát, jel.lap, buszrendelés, szállás, program)

2021.03.08.

10.00

Heti vezetőségi: Nyílt nap, Zenedenap, felvételi
Gábor Metronómban legyen rögzíthető a felvételi
pontozás, értékelés

2021.12.v 19.

17.00

Kicsinyek Hangversenye. Felelős: tanszakvezetők
20/. Bérlet II.

2021.03.12.

Éves Beiskolázási terv elkészítésének határideje

Nemzeti ünnep

2021.03.15
2021.03.16.

10.00

Heti vezetőségi: Alapvizsga, Záróvizsga jelentkezés
leadásának ellenőrzése
Írásos jelentkezés az Alapvizsgákra és a Záróvizsgákra

2021.03.25.

felelősök: főtárgyi és melléktárgyi tanárok
2021.03. 22.

Heti vezetőségi: Önértékelések lezárása, fejlesztési terv.

2021.03.21.

Kórustalálkozó?

2021.03. 29.

10.00

Heti vezetőségi: Sándor István díj
felterjesztésének határideje. Kréta havi zárás
Tanári kirándulás Tanítás nélküli munkanap (5.)

2021.03.30.

(múzeumpedagógiai szakmai nap)
Projektnap (szervezetépítés és csapatépítés) tanítás

2021.03.31.

nélküli munkanap (6.)

ÁPRILIS
Dátum

Időpont

Program, Tartalom

Tavaszi szünet

2021.04.01.-06.

Szünet előtti utolsó tanítási nap: 2020.03.31.(kirándulás)
Szünet utáni első tanítási nap:2020.04.07.
Nyílt nap (ovik 1. osztályosok)

2021.04.16.
2021.04.17.

14.00-21.00

Zenedenap (Alapítványi családi nap)
Felelős: munkacsoportok, tanárok, Lilian

2021.04.19.

10.00

Heti vezetőségi: felvételi beosztás, terembeosztás ellen.

2021.04.19-20-21

.15.00-19.00

Felvételi meghallgatások: felelősök: tanszakvezetők

2021.04.26.

10.00

Heti vezetőségi: felvételi tapasztalatok megbeszélése
értékelések, adatok feldolgozása (iskolatitkár, Kréta zárás
Civil pályázat leadási határideje

2021.04.30.

MÁJUS
Dátum

Időpont

Program, Tartalom

2021.05.03.

10.00

Heti vezetőségi: előzetes TTF, Orgonás koncert
tanszakvezetők leadják az igényeket létszám, felvételi
eredmények kiértesítése a szülők felé (határozatok)

2021.05.06.-07.

18.00

Orgonás koncert (20/Bérlet/III)
Felelős: Tóka,Dankos, tanszakvezetők (1-1 hangszer
képviselje a tanszakot, kamara is, közönségszervezés)

2021.05.10.

10.00

Heti vezetőségi: Felvételi eredmények kiértesítése

2021.05.17.

10.00

Heti vezetőségi: jövő évi tandíj, térítési díj megállapítása
befizetés időpontja-tankerület

2021.05.24.

Pünkösd

2021.05.25.

Elkezdődnek a melléktárgyi vizsgák

2021.05.25.

Elkezdődnek a főtárgyi vizsgák

2021.05.26.

Melléktárgyi jegyek, hiányzások kitöltése a

Metronómban és a Krétában. Felelős: tanszakvezetők,
vendégtanulók hiányzásai, értékelés (iskolatitkár)
Indul a melléktárgyi egyeztetés CSAK 2 NAP!

2021.05.28.,31.

(kamarák, zenekarok, kórus, zeneirodalom, operastúdió
jazz-zenekari gyakorlat is)

JÚNIUS
Dátum

Időpont

Program, Tartalom

2021.06.01.-06.11

egész nap

Egyeztetés, csak főtárgy tanároknak. 9 nap!
Újpesti Fúvószenekari találkozó: többletkötelezettség)

2021.06.05?.

Felelős: Szabó Krisztián, Balázs András, Kneitner
József tanszakvazető
Vendégtanulók melléktárgyi jegyeinek elküldése (titkári)

2021.06.03.

Felelős: szolfézstanárok, iskolatitkár
2021.06.11.

9.00-17.00

2021.06.12-13 vagy 18-19

Utolsó egyeztetés!
V4-ek Tanévzáró ünnepség (Katowice):20-25 fős csapat
képviseli az országot (többletkötelezettség)
Tanítási év utolsó napja (ez a bizonyítvány kiállításának

2021.06.15.

dátuma is!!)Tanszakvezetői beszámolók leadása: 06.15.
2021.06.15.

2021.06.16-

17.00

Tanévzáró ünnepség (oklevelek kiosztása)

18.00

Bizonyítványok kiosztása

14.00-18.00

Régi és új növendékek beiratkozása, befizetés is.

2020.06.17.

14.00-18-00

Beiratkozás, befizetés (tandíj, térítési díj)

2021.06.18.

14.00-18.00

Beiratkozás, befizetés (tandíj, térítési díj)

2021.06.21.

14.00

Tanévzáró Értekezlet: napirendi pontok alapján

14.00-15.00

Erkel emlékplakett ünnepélyes átadása
nyugdíjba vonuló kollégák búcsúja

15.00-15.30..

Tanszakok megbeszélése, tanszakvezetői beszámoló, év
végi feladatok egyeztetése (leltár, javítások)

15.30-17.00

Nevelőtestületi záró értekezlet: vezetői beszámoló
elfogadása, szavazás, tábor, nyári feladatok, KRÉTA
jelenléti ív, jegyzőkönyv, KT, DÖK, SZMK, Int. tan.

2021.???

5-6nap

V. Zeneiskolai Művészeti tábor

II. Helyzetelemzés
Tárgyi feltételek:
Az intézmény tárgyi feltételi megfelelőek, egyre inkább sikerül magas minőségű hangszereket adni a
növendékek kezébe. A központi Kodály hangszercsere program keretében, a tavalyi tanévben ismét
lehetőségünk nyílt új, minőségi hangszerek igénylésére, amit folyamatosan szállítanak az iskola
részére. Az idei év igényeit is leadtuk, így biztosítva van az új növendékek és a tanárok igényei. Ám
ezeknek az eszközöknek a tárolása, ugyanilyen gondot jelent a 30-35 fokos teremhőmérséklet mellett.
A drága hangszerek tönkremennek, légkondicionáló és megfelelő páratartalom hiányában. Ugyan az
iskola 3. emeletén működik a légkondicionálás, de a 2. emeleten is szükség lenne ennek kiépítésére,
mert itt találhatóak a hangszer raktárak. Ennek érdekében folyamatosan kérjük a fenntartót és az
Önkormányzatot, hogy segítse ennek megvalósítását, anyagi támogatását és beüzemelését. A

hangszerek napi igénybe vétele, erősen rontja a minőségüket. Az iskola mellett működik alapítvány is,
szintén ennek anyagi megoldására törekszik. A tárgyi feltételeket a kihelyezett tanszakokon
folyamatosan fejlesztjük. Sikerült több telephelyre is megfelelő mennyiségű és állapotú pianínót
beszerezni az elméleti oktatáshoz és a hangszeres órákhoz. Az elöregedett hangszerállomány javítását
a Tankerület folyamatosan biztosítja a gyermekek részére.
A fúvós és vonós hangszerek többségének életkora 25 év fölött van, ami ilyen mértékű
igénybevételnél, már selejtezendő. A selejtezéseket az új beszerzésekkel párhuzamosan végezzük,
hogy az oktatás megfelelő eszközökkel legyen biztosítva. Így a beszerzéseket már harmadik éve tudjuk
megvalósítani, a Kodály-programnak és a Tankerületnek köszönhetően.
Az adminisztrációs munka elvégzéséhez 2 éve kaptunk számítógépeket, amin az iskolatitkárok és az
intézményvezető helyettes dolgozhatnak. Ugyanekkor a tanszakvezetők (munkaközösség vezetők) is
kaptak megfelelő laptopokat. A 2019-2020 tanév második félévének (március16.) digitális oktatása
rávilágított, hogy további eszközökre lenne szüksége a tanári karnak. A 65-70 fő közötti tanári létszám
mellett még további 40-50 laptop biztosítása lenne szükséges, egy estleges újbóli digitális oktatás
esetében. A pedagógusok saját otthoni gépjeikkel végezték a feladatot, ami nem mindig volt jó
állapotú. A digitális oktatás és a KRÉTA napi feladatainak ellátására nincs mindenkinek az otthonában
megbízható, gyors internet, szkennlési lehetőség, megfelelő web kamera, megfelelő hangminőség
eléréséhez eszköz, ami szintén gondot okozott. Több kolléga az iskolából végezte a feladatait. Az
informatikai eszközökön és a hangszereken kívül fontos még a teremhiányról írnom. A központi
épületben jól felszerelt termeink vannak, de a megnövekedett csoportos órákon részt vevő gyermekek
létszámnak köszönhetően, egy 1-2 nagyobb oktatóteremre van szükségünk. Ennek érdekében az
Ifjúsági ház vezetőjével egyeztetve látok rá esélyt, hogy heti egy alkalommal a következő tanévben
ingyenesen használhatunk egy helyiséget, az első emeleten egy a zenekari próbára (45-50 fő) is
alkalmas nagytermet.

Személyi feltételek:
Megfigyelésem szerint a tanéveket követő nyári időszakban, felélénkül a tanárok mozgása, új
lehetőségek felkutatása. Ez idén sem volt másképp, 2020 nyara alatt több kolléga jelezte, hogy nem
kíván/ nem tud szeptembertől munkába állni. Kiírtuk az üres álláshelyekre a pályázatokat és lassan
sikerül betölteni őket.

2020 szeptemberétől 4 új kolléga kezdi meg a szakmai munkát közöttünk. Mind pályakezdők, ezért a
tanszakvezetők és a vezetőség folyamatosan segíti az új belépők beilleszkedését, mentorálását,
szakmai és pedagógiai támogatását. Ennek megfelelően az első félév munkatervében szerepel is az új
kollégák óralátogatása, segítése kint a telephelyeken az adott osztállyal vagy csoporttal. Ugyanebben
az időszakban a vezetők találkoznak a kihelyezett tagozat igazgatóival, hogy a közös feladatokat
megbeszéljük, egyeztessük. A szakos ellátottságon kívül nagyon fontosnak tartom a megfelelő
adminisztrációs munka elvégzését is. Sajnos az egyik iskolatitkár is elköszönt a nyár folyamán, így
ebben a munkakörben is új, kezdő kollégát kell betanítanunk, mert a zeneiskolák szerkezete nem
könnyen átlátható. Ez a folyamat az első félévben több terhet rak az intézményvezető-helyettes
kollégákra.
A nevelőtestület életkora miatt fontos szem előtt tartanunk, hogy a következő években több kolléga áll
nyugdíjazás előtt, főleg a hiányterületeken, amit igyekszünk megfelelő előrelátással kezelni.
Folyamatosan tartjuk a kapcsolatot a Liszt Ferenc Egyetem tanáraival és végzőseivel.

Tanulókra vonatkozó adatok:
A tavalyi évre vonatkozó összetétel adatokat (hangszerenkénti bontás) és a tanulók létszámadataira
vonatkozva, az intézményvezetői beszámoló már tartalmazza. A tandíj és térítési díjak befizetése után
(szeptember vége) látjuk a valóságos adatokat, hogy mennyi új befizetett növendékünk lesz. Ebből
dolgozunk majd a statisztikához is (október 01.). Pozitívumnak tekinthető, hogy az online oktatás sem
okozott nehézséget a növendékmegtartás szempontjából. Az online felvételi alkalmával nem tudtuk
személyesen meghallgatni a jelentkezőket, így a kollégák tudatosítják a szülőkben, hogy ez egy
próbaév lesz a növendék számára. Megfelelő számú jelentkező volt az online jelentkezésen, ha ezek
teljesítik a tandíj/térítési díj befizetését, elképzelhető, hogy pótfelvételit sem kell tartanunk. Ami évek
óta látható, hogy a gyerekek nagyon leterheltek a heti 5 edzés (sport) és egyéb különórákkal, de még
így is van igény a művészeti nevelésre is. Terveink között szerepelt már a tavalyi tanévben is egy nyílt
nap megszervezése (a rendkívüli helyzetben nem valósulhatott meg), ahol az érdeklődők bejöhetnek
az iskolába és kipróbálhatnak minden hangszert, részt vehetnek egy-egy foglalkozáson. Minden
hangszer képviselné magát, de kiemelt hangsúlyt fektetünk a kevésbé ismert hangszerekre. Ezt
követően tartjuk majd a hagyományos felvételi eljárást.

III. Önértékelés, minősítés, tanfelügyelet

A tavalyi tanévben vezetői és intézményi tanfelügyeleti ellenőrzésen vettünk részt, amit jó
eredménnyel zártunk. A látogató tanfelügyelők meg voltak elégedve az intézményben zajló pedagógiai
munkával és a vezetéssel. Ebben az évben nem várható még pedagógusi tanfelügyelet. Az intézményi,
vezetői tanfelügyelethez kapcsolódó önértékelést is elvégeztük a tavalyi évben, aminek eredményei az
Oktatási Hivatal oldalán megtekinthető. Így idén az önértékelés keretében folytatjuk a pedagógusok
önértékelését. Pár kolléga maradt ki az elmúlt években és sok új belépőnk van, akiknek eddig nem volt
módunk az önértékelését elvégezni. Az éves munkatervben pontos dátumokkal fogalmaztuk meg a
tervezés, egyeztetés, feladatok szétosztása miatt szervezett BECS csoport megbeszéléseit. Október
végén november elején indítjuk a kimaradt kollégák önértékelését és a 2. félévben is kívánjuk ezt
folytatni. Tervezzük a szakmai alapdokumentumok ismételt ellenőrzését, felülvizsgálatát is a törvényi
változások figyelembe vételével. A folyamat lezárását november közepére tervezzük.
Az intézmény munkatervében két alkalmat jelöltünk ki a pedagógus önértékelés végrehajtására.
Természetesen csak abban az esetben tudjuk az önértékeléseket elvégezni, ha nem kap a nevelőtestület
előre nem látható nagy feladatokat és nem veszélyezteti a minőségi pedagógiai munkát.
Az önértékelést október-november, és január-februárban, terveztük be, hiszen ott kevesebb feladata
van a kollégáknak. A tanszak létszámától függően 1, esetleg 2 pedagógus vesz részt az önértékelésben.
Az óralátogatást és az interjúkészítést tanszakonként két-két kolléga végzi. Az óralátogató kollégák az
óra előtt elvégzik a dokumentumelemzést (éves tervezés, óraterv, napló). Az órát meghatározott
szempontok szerint figyelik meg, amit dokumentálnak, majd ezután felteszik az interjúkérdéseket
(kötetlen beszélgetés formájában), ha szükséges a pontosabb eredmény szempontjából. Következő
lépésként az OH informatikai felületén kitöltik az online kérdőívet (az önértékelést végző pedagógus
és a 2 kolléga). Az ő munkájukat segíti az intézményvezető és egy felelős, irányító kolléga, aki a
támogató felületre segíti feltölteni az eredményeket a tanszakvezetőkkel közösen. Végül az
eredményeknek megfelelően (erősségek és fejlesztendő területek) az önértékelést végző pedagógus
elkészíti a saját fejlesztési tervét a vezető támogatásával, egyetértésével.

Önértékelés:
2020-2021 október-november (tervezet)

TANSZAK

ÖNÉRTÉKELÉST VÉGZI

ÓRALÁTOGATÓ, INTERJÚ, KÉRDŐÍV

Szolfézs

Király Éva

Dékányné Lőrincz H, Krajcsikné E. Zsófia

Vegyes

II. félévben

Jazz

II. félévben

Fafúvós

Németh Attila

Petrovics Anna, Sebők Eszter

Fuvola tanszak

Szabó Ágnes

Sebők Eszter, Petrovics Anna

Akkordikus

II. félévben

Zongora

Tóka Ágoston

Balogh Kálmánné, Réti Erika

Vonós

Jancsó-Vári Judit,

Pozsgai Erzsébet, Borsi Réka

Pozsgai Erzsébet

Ella Miklós, Jancsó-Vári Judit

2020-2021 február-március (tervezet)

TANSZAK

ÖNÉRTÉKELÉST VÉGZI

ÓRALÁTOGATÓ, INTERJÚ, KÉRDŐÍV

Szolfézs

Zólyomi Ernő

Dékányné Henriett, Király Éva

Vegyes

Somogyi Eszter

Ambrus Orsolya, Szilágyi Éva

Jazz

Miskolczi Márk

Kinczel Dániel, Gyarmati Fanny

Fafúvós

Csanády Margit

Sebők Eszter, Petrovics Anna

Tóth-Csamangó Blanka
Fuvola tanszak

Kornacker Gyuláné

Bendzsák Anita, Jobbágyné P. Tímea

Akkordikus

Sári Virág

Viola Éva, Darázs Ádám

Zongora

Bellus Csilla, Heczel Tünde

Balogh Kálmánné, Réti Erika

Vonós

Borsi Réka

Pozsgai Erzsébet, Szalados Gyöngyi

Balázs Egon

Pásztiné Sz. Zsuzsa, Lakatos Gabriella

Minősítések:
A 2020 évi eljárásba 18 kolléga jelentkezett, akiknek sikeresen el is fogadták a nyár folyamán a
jelentkezését, így szinte minden hétre jut majd egy minősítés a vezetőségnek is. Már szeptemberben 4
fő gyakornokhoz jönnek a szakértők. A tanszakvezetők és a vezetőség is folyamatosan segíti a kollégák
szakmai, pedagógiai munkáját, hogy sikeresen vehessenek részt a minősítési eljárásban. Az
intézményben 2 szaktanácsadó kolléga is tevékenykedik, akik kérésre támogatják a portfólió
megírásával járó nehézségek leküzdését. Tavaly egy külsős előadót is meghívtunk ennek támogatására
és az érdeklődő kollégák részt vettek egy bázisintézmény által szervezett továbbképzésen is ebben a
témakörben. A minősítések időpontjai folyamatosak lesznek a tanévben, amit figyelembe kívánunk
venni a munkaterv rugalmas tervezésében.

Pedagógus I. fokozatba:
Ambrus Orsolya, Serei Dániel, Darázs Ádám, Varga Evelin, Szikora Márton
Pedagógus II. fokozatba:
Jancsó-Vári Judit, Petrovics Anna, Mucza Gabriella, Mayer Szilvia, Balázs András, Kranabeth-Fadil
Nagham, Ella Miklós, Kinczel Dániel, Gógucz Emma, Sebők Eszter

IV. Országos tanulmányi versenyek (2020-2021)


V. Országos Elektroakusztikus-Zenei Verseny



A verseny időpontja: 2021. április 23-24.



Rendező: Garabonciás Művészeti Iskola Miskolc



Az országos verseny jelentkezési/nevezési határideje: 2021. március 1.



XVI. Országos Friss Antal Gordonkaverseny



A verseny időpontja: 2020. november 20-22.



Rendező: Szolnoki Bartók Béla Alapfokú Művészeti Iskola



A területi válogatók ideje: 2020. október 1-től 13-ig



Az országos döntő nevezési határideje: 2020. október 22.



A területi válogatókra a Nevezési lapokat a versenykiírásban eredetileg meghatározott
intézményekbe kell beküldeni. A nevezések beküldési határideje: 2020. szeptember 24.



A csomagok (borítékok) postai feladásának határideje: 2020. október 13



XV. Országos Gitárverseny



A verseny időpontja: 2021. március 05-07.



Rendező: Váci Bartók - Pikéthy Zeneművészeti Szakgimnázium és Zeneiskola



Az országos döntő nevezési határideje: 2021. január 29.



A területi válogatók ideje: 2021. január 11-től 22-ig, a budapesti válogató: 2020 december 17.



IV. Országos Jazz Zenei Verseny



A verseny időpontja: 2020. december 4-5.



Rendező: Tóth Aladár Zeneiskola – Alapfokú Művészeti Iskola



Az országos döntő nevezési határideje: 2020. november 04.



X. Országos Jeney Zoltán Fuvolaverseny



A verseny időpontja: 2021. március 26-28.



Rendező: Kaposvári Liszt Ferenc Zeneiskola - Alapfokú Iskola



Az országos döntő nevezési határideje: 2021. február 28.



A területi válogatók ideje: 2021. február 1-től 12-ig.



A budapesti területi válogatás határideje: 2021. január 8.



XV. Országos Lubik Imre Trombitaverseny



A verseny időpontja: 2020. november 13-15.



Rendező: Pálóczi Horváth Ádám Alapfokú Művészeti Iskola



A területi válogatók ideje: 2020. szeptember 25-től október 10-ig.



A nevezések beküldési határideje: 2020. szeptember 24.



A csomagok (borítékok) postai feladásának határideje: 2020. október 10.



Az országos döntő nevezési határideje: 2021. március 12



X. Országos Maros Gábor Ütőhangszeres szóló- és duóverseny



A verseny időpontja: 2021. március 26-28.



Rendező: Liszt Ferenc Zeneiskola-Alapfokú Művészeti Iskola



Az országos döntő nevezési határideje: 2021. január 20.



XIII. ORSZÁGOS MÉLYRÉZFÚVÓS VERSENY



A verseny időpontja: 2021. június 4-6.



Rendező: Kiskunfélegyházi Balázs Árpád Alapfokú Művészeti Iskola



Nevezési lap kitöltésének határideje: 2021. április 30-ig.



A területi válogatók ideje: 2021. április 10-től 17-ig.



jelentkezés a budapesti területi válogatóra: 2021. március 15-ig.



Országos döntő nevezési határideje: 2021. április 30.



I. ORSZÁGOS MONTÁG LAJOS NAGYBŐGŐVERSENY



A verseny időpontja: 2021. április 24.



Rendező intézmény: Molnár Antal Zeneiskola AMI



Az országos döntő nevezési határideje: 2021. március 15.



X. ORSZÁGOS RÁCZ ALADÁR CIMBALOMVERSENY



A verseny időpontja: 2021. február 26.



Rendező: Budapest XVI. Kerületi Rácz Aladár Zene-, Tánc-, Képző- és Iparművészeti AMI



Az országos döntő nevezési határideje: 2020. december 20.



XII. ORSZÁGOS ZONGORA NÉGYKEZES ÉS KÉTZONGORÁS VERSENY



A verseny időpontja: 2021. április 9-11.



Rendező: Rózsavölgyi Márk Alapfokú Művészeti Iskola



Az országos döntő nevezési határideje: 2021. március 12.



A területi válogatók ideje: 2021. február 18-tól március 3-ig.



jelentkezés a budapesti területi válogatóra: 2021. január 18-ig.

V. A tanév kiemelt eseményei:

- 2020.10.01

Zene Világnapja

- 2020.12.07.

Mikulás koncert

- 2020.12.02.

Adventi hangverseny a Városházán

- 2021.01.25-26.

Pop- Rock- Jazz Fesztivál (Pozsony)

- 2021.04.17.

Zenedenap (Alapítványi családi nap)

- 2021.05.06.

Orgonás Koncert (művésztanárok koncertje)

- 2021.06.05.

Újpesti Fúvószenekari Találkozó

- 2021.06. 11-12.

V4 Tanévzáró koncert (szakmai találkozó)

VI. Tanszakok munkaterve

Gitártanszak éves munkaterve a 2020/21 tanévben

Az idei tanévet 4 teljes állában tanító kollégával kezdtük, akik 5 helyszínen tanítanak a kerületben.
A tanszakon jelenleg 4 B-és növendék tanul.
Burka Bence és Cseh Sarolta Mayer Szilvia növendékei.
Bartha Benedek és Belák Attila Viola Éva növendékei.
A zenekar vezetését Darázs Adám vette át.
Ebben a tanévben Mayer Szilvia minősítésére és Sári Virág diploma védésére kerül sor.
Mayer Szilvia a Debreceni egyetem tanár mesterképzésén vesz rész.

Terveink:
szeptemberben: tanszaki megbeszélés
novemberben: A kezdő növendékek játékos ismerkedése max 10 fő.
december: Budapesti válogató az Országos Gitárversenyre Mayer Szilvia készül Burka Bencével és
Cseh Saroltával.
január: Koncertek félévi beszámolók.
február: Róth Ede mesterkurzus max. 10 fő

március:- Országos Gitárverseny
- az ügyesebbek koncertje
- kicsinyek koncertje /a vírus helyzettől függően /
május: évvégi vizsgák
június: Zeneiskolai tábor
A tanszak növendékei és tanárai az év folyamán várható felkérések alapján zeneiskolai és kerületi
rendezvényen lépnek fel.
A kórustalálkozót és a bérletes koncerteket egyhangúan leszavaztuk.
Az új gitárokhoz legalább 5 db 4/4-es és egy 3/4-es tokra lenne igény.

Bízom benne mivel a vírus a hangokhoz nem tud kapcsolódni a zenészeket is békén hagyja, sőt a
zene hallatán tüskéit behúzva fejt veszte menekül, vagy a harmóniák átformálják természetét és maga
is megszelídül . Dolce Viruskává válik. Így legyen !
Tanszakunk új kollégával bővült Tóka Ágoston orgonatanárral. Az ő feladata lesz az egyházi
ünnepekhez kapcsolódó felkérések szervezése és a tavaszi orgonás hangverseny megszervezése.

2020 augusztus 27.
Viola Éva tanszakvezető

Jazz tanszak munkaterve a 2020-2021 tanévben
A 2020/21-es tanév a jazz tanszak számára is komoly kihívásokat tartogat. Mindenekelőtt reméljük,
hogy sem tanáraink, sem diákjaink közül senki sem fogja elkapni a koronavírust és zavartalan munkát
folytathatunk egész évben. Ám, ha mégsem így történne, akkor igyekezni fogunk rugalmasan
viszonyulni bármilyen jövőbeli helyzethez annak érdekében, hogy a körülményekhez képest a
legmagasabb színvonalon tudjuk tanári feladatainkat ellátni. Tanáraink felkészülten, bátran néznek
farkasszemet az előttünk álló nehézségekkel.
A tanszak életében fontos cél, hogy két új tanárunk, Gyarmati Fanni (jazz gitár) és Miskolci Márk (jazz
basszusgitár-bőgő) könnyedén be tudjon illeszkedni a jazz tanszak munkájába, elődeik munkásságát
magas színvonalon tudják folytatni.

A december elején megrendezésre kerülő alapfokú országos jazz verseny kiemelt eseménye az idei
tanévnek. Ha és amennyiben az egészségügyi helyzet lehetővé teszi úgy iskolánk, mint a rendezők
részéről, akkor növendékeinket szeretnénk indítani a megmérettetésben minél több kategóriában.
A félévi és évvégi bemutató koncertek terveink szerint a szokásos módon kerülnek majd
megrendezésre. Ezek fölött a jazz tanszak is szívesen vesz részt a zeneiskola egyéb rendezvényein
igény szerint.
Az idei tanévben a tanszakvezető Kinczel Dániel minősülési eljárásának záróaktusára is sor kerül,
hacsak a járvány helyzet keresztbe nem húzza számításainkat.
Célkitűzéseink között szerepel egy fiatalabb basszusgitáros generáció felnevelése, akik majd
utánpótlást jelenthetnek a zenekari gyakorlat munkájában.
A tanszak számos új hangszerrel vághat neki az új tanévnek az elmúlt tanév hangszerbeszerzéseinek
köszönhetően, így minden tárgyi feltétel is adott egy eredményekben gazdag magas szakmai
színvonallal jellemezhető tanév megvalósulásához.

2020. 09. 20.

Kinczel Dániel tanszakvezető

Rézfúvós tanszak 2020-21 éves munkaterve
Rézfúvós tanszak alapvető céljai megegyezik a Művelődési és Közoktatási Minisztérium által kiadott
Alapfokú Művészetoktatás követelményei és tantervi programjával. Az idei tanév legfőbb tervei. Az
előző tanévben bekövetkezett online oktatásra való átállás felkészületlenül érte a tanszakot. Menet
közben találtuk ki, hogy mi legyen. Mivel annak a lehetősége még meg van, hogy ismét online kelljen
tanítani ezért a tantervbe ezt a lehetőséget is bevesszük.
A legfőbb prioritás változatlanul a furulyás növendékek mielőbbi átállítása valamelyik rézhangszerre.
A másik prioritás a tanszak népszerűsítése. Mivel a felvételi nem a hagyományos módon alakult. A
kihelyezett tanszakon tanító tanárokra ez plusz terhet jelent. Lehetőleg minden alkalmat meg kell

ragadni, ahol a tanszakon tanuló diákok megmutathatják a tudásukat. Ha nincs lehetőség a személyes
megnyilvánulásra akkor meg kell keresni az online lehetőségeket.
Szeptember: Adminisztráció. Fizikai alapozás. ( anzatz építése) Hangszer karbantartás. Leltár.
Amennyiben online oktatás lesz, abban az esetben a leltár a következő félévben lesz megtartva.
Október: Felkészülés tárgyhó ünnepre. Hangszer kölcsönzési papírok ellenőrzése, zenekari anyagok
felmérése. Amennyiben online oktatás lesz abban az esetben a zenekari anyagok felmérése későbbre
helyeződik át.
November: Felkészülés tárgyhó ünnepre. Egyeztetés a decemberi ünnepekről. (osztályfőnök, helyi
iskola vezetése, zeneiskolai rendezvények) Az egyeztetés kiterjed az online lehetőségekre is
December: Fél évi vizsga koncertek megszervezése. Közismereti iskolák ünnepélyeire való
felkészülés, részvétel.
Január: Fél évi adminisztráció. Hangszerek állapotának felmérése. Kiegészítők beszerzése.
Február: Felkészülés tárgyhó ünnepre. Egyeztetés a márciusi ünnepre osztályfőnökökkel,
zenekarvezetőkkel, zeneiskolai vezetéssel
Március: Felkészülés tárgyhó ünnepre. Részvételek az ünnepélyeken.
Április: Felkészülés a zenedenapra, felvételire. A tanszak növendék létszám igényének felmérése.
Felvételi.
Május: Felkészülés az év végi vizsgákra. Adminisztráció előkészítése. Vizsga időpontok, helyek
egyeztetése. Vizsgaanyag egyeztetése.
Június: Év végi vizsgák. Hangszer leltár, hangszer javítások egyeztetése intézése.
Budapest 2020. 08. 25.
Kneitner József tanszakvezető

Vegyes Tanszak 2020-2021 év Munkaterv
Varga Evelin- citera: Várható fellépések:


Az idei éveben is aktívan részt kívánunk venni a zeneiskolai rendezvényeken, illetve a
kerületi általános iskolák rendezvényein.

Várható versenyek:


Tiszán innen, Dunán túl Népzenei Verseny, Budapest



KÓTA Aranypacsirta Népzenei Minősítő, Újpest

Népdalkör
Várható fellépések:


Adventi hangverseny, Újpest



Zenede nap, Újpest

Várható versenyek:


KÓTA Aranypacsirta Népzenei Minősítő, Újpest

Somogyi Eszter – népiének
-

Tanszaképítés az első félévi fő tevékenység

-

zeneiskolai, kerületi rendezvényeken való fellépés

-

bérletes iskolai koncerteken való szereplés

-

Tiszán innen , Dunán túl verseny

Harai Erzsébet – cimbalom
-

tanszaki koncert

-

karácsonyi koncert

-

B tagozatos vizsga

-

iskolai és kerületi rendezvényeken, koncerteken való fellépés

-

Áprilisban cimbalom találkozó

Ambrus Orsolya és Szabó Szilágyi Éva – magánének
-

tanszaki koncertek az őszi és a tavaszi időszakban

-

adventi koncert (zeneiskolában)

-

iskolai és kerületi rendezvényeken, koncerteken, kiállítás megnyitókon (UP
rendezvényközpont, UKK) való fellépés

-

Opera Nagyköveti program folytatása, vendégművész előadás

-

félévi és év végi nyilvános vizsga koncert

Szabó-Szilágyi Éva – operastúdió - kamaraének
-

opera bemutatása – (Az elmaradt Donizetti: Viva la Mamma előadás megtartása) Zenedenapon

-

kamara produkciók iskolánk más tanszakaival együttműködve

-

iskolai és kerületi rendezvényeken / koncerteken, kiállítás megnyitókon való szereplés
Budapest, 2020. 09. 20.
Szabó-Szilágyi Éva
tanszakvezető

A 2020/2021-as tanév vonós tanszak munkaterve
A vonós tanszak zenekarai /kamaracsoportja:
Ifjúsági Vonós Zenekar, haladó vonós növendékek alkotják, vezetője: Zólyomi Ernő, segítő: Pozsgai
Erzsébet
Tücsökzenekar, kezdő vonós növendékek együttese, vezetője: Szalados Gyöngyi
Gordonka kamaracsoport, haladó csellista növendékek tagjaiból áll, alapítója és vezetője 2012 óta
Pásztiné Szabó Zsuzsánna.
„B” tagozatos növendékek a hegedű szakon: (6 fő)
Siklósi Lóránt (2.o.) – Skripeczky Istvánné

Frivaldzsky Mária (3.o) – Skripeczky Istvánné
Schmieder Márta (3.o) – Hegedűs Ágnes
Fekete Lili (3. o.) – Ella Miklós
Nagy Dorottya (3. o.)- Ella Miklós
Surányi Sára (6. o.) – Pozsgai Erzsébet
„B” tagozatos növendékek a gordonka szakon: (1 fő)
Biró Alexa (6.o.)- Lakatos Gabriella

I.

félév

Aug.27. Alakuló értekezlet, majd tanszaki értekezlet, ahol tanszakvezető választást tartottunk. A
tanszakvezetői feladatokat Pozsgai Erzsébet látja el.
Aug. 31. Tantestületi értekezlet
Szept. Budapesti tanszakvezetők tanévnyitó értekezlete
Okt. 7. – Budapesti válogató az Országos XVI. Friss Antal Gordonkaversenyre
Biro Alexa indul, felkészítő tanár: Lakatos Gabriella
Okt. 16. Kicsinyek koncertje (tavalyi bérletes koncert pótlása)
Okt.21. Munkaközösségi foglalkozás a hegedű szakos tanárok részére, témája: A kezdők tanítása
Nov 20-21-22. Szolnoki Országos XVI. Friss Antal Gordonkaverseny
Dec. 4. Mikulás koncert (vonós tanszak szervezi)
Dec. 12. Adventi hangverseny a Városházán a tanszakon tanító tanárok részvételével
Dec.15/16. „B”-s hegedűvizsga
November/December A cselló tanszakos növendékek vizsgakoncertjei
December 3-6. I. Közép-kelet Európai Hubay Jenő Hegedűverseny, Miskolc
Decemberben az „A” tagozatos hegedűs növendékek karácsonyi hangversenyen lépnek fel félévi
vizsga helyett. Minden tanár saját maga szervezi a növendékeinek a karácsonyi koncertet.

Jan.28/29. Erkel Tibor emléktábla koszorúzása, félévzáró értekezlet, tanszaki megbeszélés.

II.

Félév

Febr 17/24. Munkaközösségi foglalkozás a hegedű szakos tanárok részére, témája: A haladó
növendékek tanítása ( nehezebb vonásnemek, vibrátó, fekvésváltás)
Márciusban tartja a hegedű/brácsa tanszak az „A” tagozatos növendékek házi versenyét. Szervezők:
Ella Miklós és Hegedűs Ágnes
Ápr. 17. Zenede nap (Tavaszi Gála) fellép az Ifjúsági Zenekar és a Tücsökzenekar is
Április 20-21 – Budapest „B” tagozatos csellista növenékek hangversenye a Szabolcsi Bence
Zeneiskolában, fellép Biró Alexa , Lakatos Gabriella növendéke
Máj.6/7 Orgonás koncerten való részvétel a tanszak tanáraival
Május végén tartjuk az év végi vizsgákat a hegedű/brácsa- és gordonka/nagybőgő szakon.
Növendékeink rendszeresen fellépnek zeneiskolai és külső helyszínen megrendezett eseményeken,
hangversenyeken is.
A 2020-as Ped2-es minősítési eljárásban Kranabeth-Fadil Nagham vesz részt, 2021 februárban védi
portfólióját.
A I. félévben Jancsó-Vári Judit (segítő Pozsgai Erzsébet és Borsi Réka) és Pozsgai Erzsébet (segítő
Ella Miklós és Vári Judit) vesz részt a pedagógus önértékelésben, a II. félévben Balázs Egon.
Tárgyi szükségletek:
A cselló tanszak kérése 10db húrgarnitúra ½-es, ¾-es és 4/4-es méretben (Pirastro/ Jargar/Thomastic).
A hegedű tanszaknak szüksége lenne húrkészletekre:
5db feles, 5db ¾-es és 5db 4/4-es garnitúrára. 5db állítható hídpárnára valamint 4/4-es hegedűtokokra
(2-3db)

Budapest, 2020.09.18.

Pozsgai Erzsébet tanszakvezető

Zongora tanszak munkaterve 2020/2021 – tanévre
A 2020/2021-tanévre a megbízott tanszakvezető Balogh Kálmánné
Tanszakon tanító tanárok létszáma 13 fő. 5 kolléga kihelyezett tagozaton, 8 kolléga, külső
helyszíneken és a zeneiskola központi épületében végez oktató-nevelő munkát.
A tanszak főbb pedagógiai céljai:


A tanszakon tanulók motiválása, megtartása, minél több növendék jusson el a 6. osztályig és
tegyen sikeres záróvizsgát



Kezdő növendékek fokozott figyelemmel kísérése, egyénre szabott módszerek és a
fejlődésüket szolgáló zenei anyag helyes megválasztása, a hallásra épülő auditív tanítás
előtérbe helyezése.

A tanszak kiemelt feladata:


A koronavírusjárványra való tekintettel a személyes kapcsolat és a fizikai kontaktus folyamatos
kiépítése a szülőkkel és a növendékekkel.



Az esetleges tanterven kívüli digitális oktatásra való átállás tudatosabb megszervezése, egy új
tanítási struktúra kialakítása, nagyobb hangsúlyt fektetve az új ismeretek és az élményátadásra.



A tanulók önálló tanulásának támogatása, a rendszeres gyakorlás fejlesztése.

I. Félévi ütemterv: Szeptember:


Tanszakvezető megválasztása



Elmaradt rendezvények, programok pótlásának megbeszélése



A helyi tanterv elképzeléséhez igazodva a félévi és az év végi vizsgaanyag és vizsgahelyszínek
egyeztetése.



Rendezvények, programok és az éves munkaterv összeállítása

Szakmai programok: továbbképzések, kerületi színtű rendezvények, tehetséggondozó
programok


Szülőkkel való kapcsolattartás, szülői értekezletek



Régi és új növendékek értesítése - órabeosztás



Éves Önértékelési terv megbeszélése, önértékelt kollégák kijelölése



A” KRÉTA” elektronikus napló elindítása, az” Alapfokú Művészetoktatás „tantervi
követelményeinek megfelelő tananyag adminisztrálása.



Tanszakvezetői munkaközösségi értekezlet (Tóth Aladár Zeneiskola)

Október: Pedagógus önértékelési folyamat elindítása


Önértékelést végző kolléga: Tóka Ágoston



Segítő, felelős kollégák: Balogh Kálmánné, Réti Erika
Az elmaradt Erkel bérlet második előadásának megtartása. (Kicsinyek hangversenye)

November: Második tanszaki értekezlet - központi témája:


Szakmai továbbképzések (Tóth Aladár Zeneiskola)



Pedagógusminősítésben résztvevő kolléga mentorálása ( Bellus Csilla)



Belső önértékelési folyamat befejezése - tapasztalatok átadása



Tanszaki hangverseny (Szereplési lehetőség)

December: Félévi egyéni vizsgakoncertek


Félévi vizsga – „B” -tagozat



Karácsonyi és kerületi rendezvények



Orgonahangverseny (Az elmaradt Erkel bérlet harmadik előadásának megtartása., szervezői
feladatok.)

Január: Félévi egyéni vizsgakoncertek folytatása


Első félév zárása – vizsgák tapasztalatai, értékelés, véleménycsere



Második félév teendőinek megbeszélése

II. félév: Február: Harmadik tanszaki értekezlet - központi témája


Pedagógus önértékelési folyamat folytatása



Önértékelést végző kolléga: Bellus Csilla



Segítő, felelős kollégák: Balogh Kálmánné, Réti Erika
Tanszaki hangverseny (alsós növendékek szereplési lehetősége, kicsinyek hangversenyére való
válogatás



Jótékonysági koncert előkészítése

Március: Kicsinyek hangversenye


Jótékonysági koncert a Baptista Imaházban



Belső önértékelési folyamat befejezése - tapasztalatok átadása

Április: Negyedik tanszaki értekezlet – központi témája


„Zenedenap” lebonyolításának megbeszélése - felelősök kijelölése



” Nyílt nap " a leendő első osztályosoknak. Hangszerbemutató óvodás csoportoknak. Helyszín:
Szűcs Sándor Általános iskola



Tavaszi felvételi – tanárcsoportok beosztása



Év végi vizsgák időpontjainak egyeztetése

Május : Egyéni tanszaki koncertek, év végi vizsgák kezdete


Kerületi Általános Iskolák rendezvényein való részvétel

Június: Év végi vizsgák folytatása, az alap és záróvizsgázók értékelése, minősítése


2. félév szakmai munkájának összegzése, vizsgák eredményei, tapasztalatai



Egyeztetés, a KRÉTA elektronikus napló lezárása



Központi és tanévzáró ünnepségeken való szereplés



Bizonyítványosztás



Tanévzáró nevelőtestületi értekezlet



Régi és új növendékek beiratkozása

Mint tanszakvezető ebben a tanévben a legfontosabb feladatomnak az új kollégák beilleszkedését,
mentorálását helyeztem előtérben. A magas szakmai munka megtartása érdekében a második félévben
óralátogatásokat is tervezek, mellyel a segítő együttműködés, a tudás és a tapasztalatátadás a célom.

Budapest,2020.08.31.

Balogh Kálmánné
tanszakvezető

Fafúvós Tanszak Munkaterv 2020-2021
A tanszak szeptembertől engedélyt kapott, hogy kettéváljon. A fuvola tanszak önálló tanszakot
hozott létre a kollégák kérésére. Ezért a II. félévtől már külön munkaterv alapján dolgozunk.
A fafúvós tanszak 2020-2021-es tanév tanári létszáma 16 fő.Az év során kiemelt feladatunk a BECS.
Az intézmény önértékelési szabályzatának megfelelően tanszakunk tanárainak önértékelése,
minősítése. A járványügyi szabályok figyelembevételével folytatjuk a havonta megrendezendő
fafúvós tanszaki koncerteket.

SZEPTEMBER: Tanévnyitó értekezlet
- Fafúvós tanszaki értekezlet és tanszakvezető választás
- Munkaterv megbeszélése
- KRÉTA e-napló áttekintése, kitöltése.
- Órabeosztások, növendék létszám ellenörzése
- Alapvizsgázó növendékek regisztrálása
- Zongorás korrepetíció megbeszélése
- Új hangszerkötelezvények kiadása
- A tanszakot érintő tanulmányi versenyek egyeztetése.
- Tapasztaltcsere az online tanításról.
- Önértékelési éves munkaterv összeállítása:

Október-Novemberben az önértékelésben résztvevő tanárok:
Németh Attila, Szabó Ágnes
Munkacsoport tagjai: Sebők Eszter, Jobbágyné Papp Tímea
Február-Márciusban az önértékelésben résztvevő tanárok:
Csanády Margit, Tóth-Csamangó Blanka
Munkacsoport tagjai: Sebők Eszter, Petrovics Anna
Szept.23 Kicsinyek hangversenye (bérletes koncert)
Szept.25 Petrovics Anna Ped.II minősítés
Szept.30 Tóth-Csamangó Blanka Ped.I portfólió feltöltés

OKTÓBER: Okt.01 Sebők Eszter minősítés Ped.II
Zene világnapja Koncertek a kihelyezett tagozatokon

Okt.02. Szikora Márton minősítés Ped.I
- Leltározás, új kötelezvények átvezetése.
- BECS megbeszélés
- Havi fafúvós tanszaki koncert megrendezése
NOVEMBER: BECS. A tervezett önértékelési folyamat lebonyolítása.
- Fafúvós tanszaki koncert
DECEMBER: 2020.Dec.04 Mikulás koncert
2020.Dec.12 Adventi hangverseny
2020.Dec.14 Zenekari Együttesek Karácsonyi hangversenye UP rendezvény tér
2020,Dec. 18 Iskolai karácsonyi koncert, tanári karácsony
JANUÁR: 2021 jan.4-22 Félévzáró vizsgahangversenyek, beszámolók.
Egyezetetés, értesítők (ellenörzés)
Értesítők kiadása
FEBRUÁR: BECS megbeszélés. Februári Pedagógus. önértékelés
- Az esetlegesen versenyre készülő ill.felvételiző növendékek meghallgatása.
MÁRCIUS: BECS A tervezett önértékelési folyamat lebonyolítása.
- Kicsinyek hangversenye
ÁPRILIS: Felvételi meghallgatások
- Fafúvós tanszaki koncert
MÁJUS: Évvégi vizsgák (alap,záró vizsgák) szervezése, lebonyolítása.
JUNIUS:Egyeztetés, tanügyi dokumentumok ellenörzése.
- Új növendékek elosztása
- Leltározás
- Tanévzáró ünnepély, bizonyítványosztás.
- Régi és új növendékek beiratkozása.
- Tanévzáró tantestületi értekezlet.
A kialakult járványügyi helyzet miatt az iskola nagyobb rendezvényei, fesztiváljai elmaradnak. A
tanszak felkészül az esetleges online tanítás folytatására

Budapest, 2020.09.01.

Bendzsák Anita tanszakvezető

Szolfézs tanszaki munkaterv 2020-2021
I.félév
A 2020. augusztus 27.-i alakuló tanszaki értekezleten a Kollégák Dékányné Lőrincz Henriettet
választották meg tanszakvezetőnek.
Idén 7 Kolléga tanít tanszakunkon, a nyugdíjba vonult Kolléganő helyett Krajcsikné Endrédy Zsófia.
Az értekezleten megbeszéltük a csoportbeosztásokat és az I. félévi tanszaki értekezlet témáját.
Tekintettel a kialakult vírus helyzetre, igyekeztünk az idei elsős és másodikos gyerekek érdeklődését
felkelteni a szolfézstanulásra, és létrejöttek megfelelő létszámmal az új előképzős csoportok. Ez a
tanszak egyik fontos feladata, mert ezek a gyerekek fognak hangszert tanulni a következő tanévben.
A szülők tehermentesítése céljából minden szolfézs csoport tankönyvét és munkafüzetét a Kollégák
rendelték meg, így a tanítás is zökkenő mentesebben indult el. A kihelyezett tanszakokon tanító
Kollégák gyorsan, és sok segítséget kaptak az iskolák vezetőségétől, hogy minél előbb elkészüljenek
a szolfézs órarendek, hiszen ehhez igazodnak a hangszeres óra beosztások. A vírushelyzet miatt
korábbra hozott tanszaki értekezletünkön a digitális tanításhoz is használható különböző zenei
számítógépes programokat gyakorolják a Kollégák, hogy az esetleges átállásnál már mindenki
felkészülten tudjon válogatni a lehetőségek közül.
A központi szervezésű programokat még nem ismerjük, erről később kapunk tájékoztatást.
A tavaly megrendezett Országos Szolfézsverseny döntőjébe bejutott Király Éva Kolléganő növendéke,
de a járványveszély miatt nem rendezték meg. Erről is várjuk az információkat!
Idén Petróczki Andrea Kolléganő Pedagógus II. minősülését folytatja, mert a múlt tanévben a
vírushelyzet miatt eltolódott a védés időpontja.
Zólyomi Ernő Kolléga pedig idén jelentkezett a Pet II. minősülésre, Király Éva Kolléganő önértékelést
végez az I. félévben.
Dékányné Lőrincz Henriett
tanszakvezető

Legitimációs záradék

Az Erkel Gyula Újpesti Zenei Alapfokú Művészeti Iskola 2020-21 tanévre vonatkozó munkatervét, a
Szülői Munkaközösség, az Intézményi tanács, KT és a Diákönkormányzat véleményének kikérése
mellett, a nevelőtestület jóváhagyta. A munkaterv a fenntartó jóváhagyása után lép életbe.

Budapest, 2020.09.30.

.........................................................
Dávidné Szabó Melinda
intézményvezető

jegyzőkönyvvezető

hitelesítő

hitelesítő

