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HELYZETELEMZÉS 

Személyi feltételek 

Engedélyezett álláshelyek száma: 3 státus (Szabó József utca 1.) 

        9,5 státus (Szabó József utca 10.) 

Betöltött álláshelyek száma: 3 fő  (Szabó József utca 1.) 

          8,5 álláshelyen 13 fő (Szabó József utca 10.) 

Betöltetlen álláshelyek száma:1 álláshely  

Megjegyzés:4 fő óraadó 

Pedagógus adatok 

Megbízatások, ellátott feladatok 

Sorszá
m 

Név 

Nevelés-
oktatással 

lekötött órák 
száma 

Állandó 
megbízatása 

(osztályfőnök, 
mk. vezető, DÖK 

segítő stb) 

Egyéb 
megbízatásai: 

A kötött munkaidő 
nevelés-oktatással 

le nem kötött 
részében ellátott 

feladatai: 

1. 

Dr. 
Debreczeniné  
Géczi Anikó  

 
zongoratanár  
közoktatás 
vezetői és 
pedagógus 
szakvizsga 

24,5  
Belső 

ellenőrzési 
csoport tagja 

-tanulók 
felkészítése 
versenyekre, 

iskolai és iskolán 
kívüli 

rendezvényekre 
-közreműködés az 
iskolai és iskolán 

kívüli 
programokon  
-ünnepségek, 

megemlékezések 
megvalósítása  

-tanszaki- szülői 
értekezletek és 
meghallgatások 

szervezése 
-összekötő tanári 

feladatok (Kováts) 

2. 

Dudás Enikő 
 

ütőhangszerművé
sz-tanár 

23,5  

Belső 
ellenőrzési 

csoport tagja 
Tűz –és 

balesetvédelmi 
felelős 

-tanulók 
felkészítése 
versenyekre, 

iskolai és iskolán 
kívüli 

rendezvényekre 
-közreműködés az 
iskolai és iskolán 

kívüli 
programokon  
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Sorszá
m 

Név 

Nevelés-
oktatással 

lekötött órák 
száma 

Állandó 
megbízatása 

(osztályfőnök, 
mk. vezető, DÖK 

segítő stb) 

Egyéb 
megbízatásai: 

A kötött munkaidő 
nevelés-oktatással 

le nem kötött 
részében ellátott 

feladatai: 

-ünnepségek, 
megemlékezések 

megvalósítása  
-tanszaki- szülői 
értekezletek és 
meghallgatások 

szervezése 
-pályázatok írása 
-ütőhangszerek 
karbantartása 

3.  

Házi- Sáray 
Mária 

 
magánének tanár 

 

15   

-tanulók 
felkészítése 
versenyekre, 

iskolai és iskolán 
kívüli 

rendezvényekre 
közreműködés az 
iskolai és iskolán 

kívüli 
programokon  
-ünnepségek, 

megemlékezések 
megvalósítása  

-tanszaki- szülői 
értekezletek és 
meghallgatások 

szervezése 
-összekötő tanári 

feladatok 
(középiskolák) 

4. 

Csetreki Imre 
 

egyetem- 
okleveles 

trombita tanár 

20+2=22   

-tanulók 
felkészítése 
versenyekre, 

iskolai és iskolán 
kívüli 

rendezvényekre 
-ünnepségek, 

megemlékezések 
megvalósítása  

-tanszaki- szülői 
értekezletek és 
meghallgatások 

szervezése 
-összekötő tanári 

feladatok 
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Sorszá
m 

Név 

Nevelés-
oktatással 

lekötött órák 
száma 

Állandó 
megbízatása 

(osztályfőnök, 
mk. vezető, DÖK 

segítő stb) 

Egyéb 
megbízatásai: 

A kötött munkaidő 
nevelés-oktatással 

le nem kötött 
részében ellátott 

feladatai: 

(Kiskulcsos) 
-rézfúvós 

hangszerek 
karbantartása 

5. 

Lór- Kerekes 
Ágnes 

 
hegedűtanár, 

kamaraművész 
ének-

zenetanár,karvez
ető 

mesterfokozat-
okleveles 

hegedűtanár 
közoktatás 
vezetői és 
pedagógus 
szakvizsga 

4 óraadó  

-intézményi 
önértékelés  

-belső működés 
biztosítása, 
ellenőrzése  

-pályázatok írása, 
koordinálása  

- óralátogatások 
-ünnepségek, 

megemlékezések 
szervezése, 

megvalósítása  
-tanulók 

felkészítése 
versenyekre, 

iskolai és iskolán 
kívüli 

rendezvényekre 
-közreműködés az 
iskolai és iskolán 

kívüli 
programokon  

6. 

Nagy Mónika 
(Kozelka 
Noémi) 

 
gyakornok 
okleveles 

zeneművész 
tanár (okleveles 
fuvolaművész) 

6   

-tanulók 
felkészítése 
versenyekre, 

iskolai és iskolán 
kívüli 

rendezvényekre 
-közreműködés az 
iskolai és iskolán 

kívüli 
programokon  
-ünnepségek, 
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Sorszá
m 

Név 

Nevelés-
oktatással 

lekötött órák 
száma 

Állandó 
megbízatása 

(osztályfőnök, 
mk. vezető, DÖK 

segítő stb) 

Egyéb 
megbízatásai: 

A kötött munkaidő 
nevelés-oktatással 

le nem kötött 
részében ellátott 

feladatai: 

megemlékezések 
megvalósításának 

segítése  
-tanszaki- szülői 
értekezletek és 
meghallgatások 

szervezése 
-fuvolák 

karbantartása 

7. 

Plósz Csilla 
Margit 

 
klarinéttanár, 

kamaraművész, 
fúvószenekari 

karnagy 
közoktatás 
vezetői és 
pedagógus 
szakvizsga 

mesterpedagógus
, szakértő 

2 
intézmény- 

vezető 
 

-tanulók 
felkészítése 
versenyekre, 

iskolai és iskolán 
kívüli 

rendezvényekre 
-közreműködés az 
iskolai és iskolán 

kívüli 
programokon  

-tanszaki- szülői 
értekezletek és 
meghallgatások 

szervezése 
-szakértői feladatok 

ellátása 

8. 

Tóth-Bartók 
Dániel 

 
ének-zene, 
karvezetés 

szakos tanár 
szolfézstanár 

10   

-tanulók 
felkészítése 
versenyekre, 

iskolai és iskolán 
kívüli 

rendezvényekre 
-közreműködés az 
iskolai és iskolán 

kívüli 
programokon  
-ünnepségek, 

megemlékezések 
megvalósítása  

-pályázatok 
figyelése,  írása 

-környezeti 
neveléssel 
összefüggő 

feladatok ellátása 
-összekötő tanári 
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Sorszá
m 

Név 

Nevelés-
oktatással 

lekötött órák 
száma 

Állandó 
megbízatása 

(osztályfőnök, 
mk. vezető, DÖK 

segítő stb) 

Egyéb 
megbízatásai: 

A kötött munkaidő 
nevelés-oktatással 

le nem kötött 
részében ellátott 

feladatai: 

feladatok (Szent 
Pál) 

9. 

Székelyné  
Szabados 

Annamária 
 

hegedűtanár, 
kamaraművész 

23  

Belső 
ellenőrzési 

csoport tagja 
Szakszervezeti 

bizalmi 
 

-tanulók 
felkészítése 
versenyekre, 

iskolai és iskolán 
kívüli 

rendezvényekre 
-közreműködés az 
iskolai és iskolán 

kívüli 
programokon  

-hegedűk 
karbantartása 
-ünnepségek, 

megemlékezések 
megvalósítása  

-tanszaki- szülői 
értekezletek és 
meghallgatások 

szervezése 
-összekötő tanári 

feladatok (óvodák) 

10. 

Urbánné Tóth  
Klára 

 
gordonkatanár, 
kamaraművész 

22,5 
munkaközösség 

vezető 
 

-tanulók 
felkészítése 
versenyekre, 

iskolai és iskolán 
kívüli 

rendezvényekre 
-közreműködés az 
iskolai és iskolán 

kívüli 
programokon  
-tanévnyitó, 

tanévzáró ünnepély 
-összekötő tanári 

feladatok (Györffy)  
-adminisztráció 

ellenőrzése  
-beiskolázó 

hangversenyek 
szervezése 

-tanszaki- szülői 
értekezletek és 
meghallgatások 
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Sorszá
m 

Név 

Nevelés-
oktatással 

lekötött órák 
száma 

Állandó 
megbízatása 

(osztályfőnök, 
mk. vezető, DÖK 

segítő stb) 

Egyéb 
megbízatásai: 

A kötött munkaidő 
nevelés-oktatással 

le nem kötött 
részében ellátott 

feladatai: 

szervezése 
- óralátogatások 

-csellók 
karbantartása 

11. 

Zbiskó Zoltánné 
 

okleveles 
zeneiskolai 

zongoratanár 

24   

-tanulók 
felkészítése 
versenyekre, 

iskolai és iskolán 
kívüli 

rendezvényekre 
-közreműködés az 
iskolai és iskolán 

kívüli 
programokon  
-ünnepségek, 

megemlékezések 
megvalósítása  

-tanszaki- szülői 
értekezletek és 
meghallgatások 

szervezése 
-összekötő tanári 

feladatok 
(Református iskola) 

12. 

Rab Zita 
Mónika 
egyetem- 
okleveles 

zongoratanár 

12   

-közreműködés az 
iskolai és iskolán 

kívüli 
programokon 
-ünnepségek, 

megemlékezések 
megvalósítása  

13. 

Golenya Gréta 
 

ének-zene-, 
népzenetanár 

8   

-tanulók 
felkészítése 
versenyekre, 

iskolai és iskolán 
kívüli 

rendezvényekre 
-közreműködés az 
iskolai és iskolán 

kívüli 
programokon  

tanszaki- szülői 
értekezletek és 
meghallgatások 

szervezése 
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Sorszá
m 

Név 

Nevelés-
oktatással 

lekötött órák 
száma 

Állandó 
megbízatása 

(osztályfőnök, 
mk. vezető, DÖK 

segítő stb) 

Egyéb 
megbízatásai: 

A kötött munkaidő 
nevelés-oktatással 

le nem kötött 
részében ellátott 

feladatai: 

14. 

Kapitány József 
 

gitártanár, 
kamaraművész 
mesterfokozat/ 

okleveles 
gitártanár 

8   

-tanulók 
felkészítése 
versenyekre, 

iskolai és iskolán 
kívüli 

rendezvényekre 
-közreműködés az 
iskolai és iskolán 

kívüli 
programokon  

-tanszaki- szülői 
értekezletek és 
meghallgatások 

szervezése 
-gitárok 

karbantartása 

15. 
Soós Pál 

 
harsonatanár 

7   

-tanulók 
felkészítése 
versenyekre, 

iskolai és iskolán 
kívüli 

rendezvényekre 
-közreműködés az 
iskolai és iskolán 

kívüli 
programokon  

-tanszaki- szülői 
értekezletek és 
meghallgatások 

szervezése 

16. 

Bacsó Andrea 
okleveles 

vizuális- és 
környezet kultúra 

tanár és az 
inkluzív nevelés 
okleveles tanára 

4   

-tanulók 
felkészítése 
versenyekre 

-iskolai és iskolán 
kívüli kiállítások 

szervezése, 
berendezése 
-ünnepségek, 

megemlékezések 
megvalósításának 

segítése  
-plakát és meghívó 

készítése 
-képzőművészeti 

eszközök 
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Sorszá
m 

Név 

Nevelés-
oktatással 

lekötött órák 
száma 

Állandó 
megbízatása 

(osztályfőnök, 
mk. vezető, DÖK 

segítő stb) 

Egyéb 
megbízatásai: 

A kötött munkaidő 
nevelés-oktatással 

le nem kötött 
részében ellátott 

feladatai: 

karbantartása 

17.  
Magyar Ildikó 
szolfézstanár 

12   

-tanulók 
felkészítése 
versenyekre, 

iskolai és iskolán 
kívüli 

rendezvényekre 
-közreműködés az 
iskolai és iskolán 

kívüli 
programokon  

-tanszaki- szülői 
értekezletek és 
meghallgatások 

szervezése 

A pedagógusok minősítésében és az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzésben közreműködő 
pedagógusok névsora, szabadnapja 

Sorszám Név Szakterület Szabadnap 

1. Plósz Csilla Margit 
pedagógiai-szakmai ellenőrzés 

és pedagógusminősítés 
csütörtök 

A tanévben minősítésre jelentkezett pedagógusok 

Sorszám Név Szakterület 

1. Csetreki Imre művészeti 

 
Vezetők heti ügyeleti rendje 

 Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek 

de. 
Plósz Csilla 

Margit 
Plósz Csilla 

Margit 
Plósz Csilla 

Margit 
Plósz Csilla 

Margit 
Plósz Csilla 

Margit 

du. 
Urbánné Tóth 

Klára 
Urbánné Tóth 

Klára 
Lór- Kerekes 

Ágnes 
Urbánné Tóth 

Klára 
Urbánné Tóth 

Klára 
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Honlap: http://altisk-karcag.hu/    
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Az intézmény tanulói adatai 

Tanszak létszám 

integrált 
sajátos 

nevelési 
igényű 
tanulók 

(SNI) 

beillesz-
kedési, 

tanulási és 
magatar-

tási 
zavarokkal 

küzdő 
tanulók 

(BTM) 

második 
választott 
hangszer 

hátrányos 
helyzetű 
tanulók 

(HH) 

halmo-
zottan 

hátrányos 
helyzetű 
tanulók 

(HHH) 

második 
tanszak 

billentyűs/ 
zongora 

(Zbiskóné) 
12 - - 1 2 2 - 

billentyűs/ 
zongora 

(Debreczen
iné) 

20 - - - 1 - - 

vonós/ 
hegedű 

(Székelyné) 
19 - - 1 - - - 

vonós/ 
hegedű 
(Lór- 

Kerekes) 

5 - - - - - 

- 

 

 

vonós/ 
gordonka 
(Urbánné) 

15 - - 1 - - - 

fafúvós/ 
furulya 
(Plósz) 

2 - - - - - - 

fafúvós/ 
furulya 

(Csetreki) 
10 - - - - 2 - 

fafúvós/ 
furulya 
(Soós) 

3 - - - - - - 



 

 
Karcagi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 
Erkel Ferenc Alapfokú Művészeti Iskolai Tagintézménye 
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E- mail:kgzenede@gmail.com 
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OM: 201469 

__________________________________________________________________________________ 

13 

 

Tanszak létszám 

integrált 
sajátos 

nevelési 
igényű 
tanulók 

(SNI) 

beillesz-
kedési, 

tanulási és 
magatar-

tási 
zavarokkal 

küzdő 
tanulók 

(BTM) 

második 
választott 
hangszer 

hátrányos 
helyzetű 
tanulók 

(HH) 

halmo-
zottan 

hátrányos 
helyzetű 
tanulók 

(HHH) 

második 
tanszak 

fafúvós/ 
fuvola 
(Nagy) 

5 - - - - - - 

fafúvós/ 
klarinét 
(Plósz) 

1 - - - - - - 

akkordikus/ 
ütő (Dudás) 

19 - - - - - - 

akkordikus/ 
gitár 

(Kapitány) 
8 - - - - - - 

rézfúvós/ 
trombita 

(Csetreki) 
6 1 - 1 - - - 

rézfúvós/ 
vadászkürt 
(Csetreki) 

2 - - 1 - - - 

rézfúvós/ 
trombita 
(Soós) 

1 - - - - - 

- 

 

 

rézfúvós/ 
harsona 
(Soós) 

1 - - - - - - 

rézfúvós/ 
tuba (Soós) 

1 - - - - - - 

rézfúvós/ 
tenorkürt 

(Soós) 
- - - - - - - 
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Tanszak létszám 

integrált 
sajátos 

nevelési 
igényű 
tanulók 

(SNI) 

beillesz-
kedési, 

tanulási és 
magatar-

tási 
zavarokkal 

küzdő 
tanulók 

(BTM) 

második 
választott 
hangszer 

hátrányos 
helyzetű 
tanulók 

(HH) 

halmo-
zottan 

hátrányos 
helyzetű 
tanulók 

(HHH) 

második 
tanszak 

népzene/ 
népi 

hegedű 
(Golenya) 

8 2 - - - - - 

vokális/ 
magánének 

(Házi- 
Sáray) 

10 - - 5 - 1 - 

képzőművé
szet 

(Bacsó) 
8 - - - - 1  

Összesen 156 3 - 7 3 6 1 

 
Tanulói jogviszonyt szüneteltető tanulók 
Intézményünkben nem releváns. 
Csoportbontások: 
Intézményünkben nem releváns. 
Csoportok száma összesen: 
Szolfézs csoportok száma: 11, kórus: 1 csoport. Képzőművészet tanszakon 1 csoport 
működik. Kamarazenei csoportok száma: 7 

Tárgyi feltételek 

Épületek száma: 2 
Tantermek száma: 13 
Más intézmény létesítményeinek, eszközeinek használata:  

Kováts Mihály Tagintézmény Dózsa Gy. u. épület egyik osztályterme 

Iskolánk rendelkezik a megfelelő számú hangszerparkkal; pályázati lehetőségből, 
valamint kormányzati támogatással hangszereink száma bővült. 

A képzőművészet tanszak álló eszköz állománya folyamatosan bővül a 20/2012. EMMI 
rendelet 2. sz. mellékeletének  „Az egyes művészeti ágak, tanszakok követelményei” 
4.1.3. pontja szerint.  
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IKT eszközök megfelelő számban állnak a pedagógusok rendelkezésére. A wi-fi rendszer 
kiépítése megtörtént. 2019. év nyarán két db digitális panel került elhelyezésre a két 
épületben. 

A betervezett nyári karbantartási munkálatok (pl.: glettelés, festés, mázolás) mindkét 
épületben lezajlódtak.  

A fenntartót érintő feltételek: egészséges munkakörnyezet megteremtése 

1.  A működtetőt érintő feltételek: 

Kockázati tényezők a tanévben (opcionális) 

 
Infrastruktúrához (tárgyi 

erőforráshoz) köthető 
Humánerőforráshoz köthető 

Jelentős magas bekövetkezési 
valószínűségű 

Az épületek régiek, a falak 

vizesek, salétromosak. 

 Két helyiségben a plafon 

megsüllyedt, mennyezeti 

armatúra súlya is húzza.  

Mérsékelt, alacsony 
bekövetkezési valószínűségű 

Több hangszer rossz 
minőségű és állapotú, így 

selejtezésre vár. A 
hangszerek 15%-a pedig 

generálozásra, 
karbantartásra szorul. 

 

Egyéb   

 
Szöveges helyzetértékelés a tevezés szempontjából releváns konklúziókkal. 

A Szabó József utca 10. szám alatti épület alászigetelésére, a tantermek betonozására, 

burkolására, a vizesblokkok felújítására, falak szigetelésére lenne szükség. 
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A tanév legfontosabb céljai és kiemelt feladatai 

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/ 2020.tanév kiemelt feladataként a művészetoktatás 
eszközeivel történő tehetséggondozást, a művészeti képességek fejlesztését, az 
esélyegyenlőség biztosítását jelölte meg.   
 
A tanév kiemelt feladata megvalósításának érdekében a tantárgyak és az egyéb foglalkozások 
tematikájában e terület kiemelt hangsúllyal szerepel idén is, támaszkodva az elmúlt tanévek e 
téren szerzett tapasztalataira.  
Célunk, hogy e kiemelt cél jelenjen meg: 

• egyéni főtárgyi órákon 

• kamarazene foglalkozásokon 

• szolfézs csoportos órákon 

• képzőművészeti órákon. 

A megvalósítás konkrét részleteit a munkaterv 2.2. pontja és a munkaközösségi munkatervek 
tartalmazzák.        

Az intézmény pedagógiai programja alapján kitűzött célok, feladatok. 

Cél Feladat Indikátor 

tehetség kibontakoztatása tehetség azonosítása, 
koncert- és verseny 
lehetőségek megteremtése 

Felismeri a gyermekekben, 
a tanulókban a tehetség 
ígéretét, és tudatosan segíti 
annak kibontakozását.  

képességek fejlesztése egyéni fejlesztési tervek 
készítése, megvalósítása 

Fejleszti a gyermekek, a 
tanulók tanulási 
képességeit.  

esélyegyenlőség biztosítása hátrányos-, halmozottan 
hátrányos helyztű, 
valamint átlagos képességű 
tanulók szakmai 
támogatása 

Pedagógiai feladatai során 
figyelembe veszi és 
értékként közvetíti a 
gyermekek, a tanulók és 
tanulóközösségek eltérő 
kulturális, társadalmi 
hátteréből adódó 
sajátosságokat.  

hagyományőrzés hagyományos programok Pedagógiai feladatai során 



 

 
Karcagi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 
Erkel Ferenc Alapfokú Művészeti Iskolai Tagintézménye 
5300 Karcag, Szabó József u.10.   Tel: 59/703-198 

E- mail:kgzenede@gmail.com 

Honlap: http://altisk-karcag.hu/    
OM: 201469 

__________________________________________________________________________________ 

17 

 

szervezése, nemzeti 
kultúránk megismertetése 

figyelembe veszi és 
értékként közvetíti az 
iskolai, nemzeti kultúrát, 
hagyományokat. 

testi- lelki higiéné ápolása közösségépítő programok 
szervezése, a művészetek 
egészségfejlesztő 
hatásának kiaknázása 

Megismeri és megismerteti 
a zenei munkaképesség 
gondozás tematikáját, 
elemeit, tervező 
munkájában lehetőséget 
teremt a stressz, a lámpaláz 
leküzdését elősegítő 
programokon való 
részvételre. 

értékes alkotások iránti igény 
megalapozása. 

zenehallgatás, koncert/ 
kiállítás látogatás 
szervezése 

Felkelti és fenntartja a 
gyermekek, a tanulók 
érdeklődését az igényes 
zene hallgatása és a 
képzőművészeti, irodalmi 
alkotások megismerése 
iránt. 

zösségi élmény nyújtása, a 
művészetekkel való szoros 
kapcsolat kialakítása 

minél több közösségi 
program szervezése (DÖK 
nap, koncertlátogatások, 
kiállítás szervezése, közös 
muzsikálás lehetőségei 
stb.)  

Támogatja a közösségi 
programok szervezését, 
adott esetben megszervezi 
és megvalósítja azokat. 

yüttműködés a szülői 
szervezettel, intézményekkel, 
szakmai tanácsadókkal 

összekötő tanárok közötti 
megfelelő információ 
áramlás kialakítása, 
szakmai segítségnyújtás, 
szakmai konzultációkon 
való részvétel 

A gyermekek, a tanulók 
nevelése-oktatása 
érdekében 
kezdeményezően 
együttműködik a 
pedagógustársaival, a 
pedagógiai munkát segítő 
szakemberekkel és 
szülőkkel.  

lyázati lehetőségek kiaknázása pályázatok felkutatása, 
elkészítése és 
megvalósítása 

Részt vesz a nevelőtestület 
iskolánk, növendékeink 
szakmai előmenetelét 
segítő, fejlesztési 
lehetőségeit növelő 
pályázatok felkutatásában, 
elkészítésében és nyertes 
pályázat esetén a 
megvalósításban. 
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Az előző tanév tapasztalataiból adódó nevelési, oktatási célok, feladatok 

a) A hátrányos helyzetű, SNI-s és BTMN-es tanulók tehetségazonosításának, 

gondozásának Az országos mérésből adódó feladatok  

b) Az innovatív tanítási-tanulási módszerek megismerésére való nyitottság fejlesztése 

c) Az egyéni sajátosságok figyelembe vétele, az esélyegyenlőség biztosítása, a szociális 

háttér figyelembe vételével történő tervezés 

d) Intézményi önértékelésből adódó teendők 

e) Az oktatási tevékenység minőségének javítása a megfelelő szaktanácsadók 

bevonásával 

A TANÉV HELYI RENDJE  

A tanítás nélküli munkanapok időpontjai, felhasználása 

sz. esemény / téma felelős időpont 
résztvevők, 
feladatok 

1. Erkel Névadó Ünnepség 
Dr. Debreczeniné 

Géczi Anikó 

2019.11.08. 

1700 

- a tagintézmény 
növendékei és 

peagógusai 

- műsor 
összeállítása, 

próbák 

 

2. Karácsonyi hangverseny 
Házi- Sáray Mária, 
Plósz Csilla Margit 

2019.12.20. 

1700 

- a tagintézmény 
tanárai és 

növendékei 

- belépő ajándékok 
készítése 

(képzőművészet 
tanszak) 

3. Színházlátogatás Házi-Sáray Mária  201912.14. 

- a tagintézmény 
tanárai és 

növendékei 

- együttműködés 
az egyesülettel  

4. Informatikai szakmai nap Plósz Csilla Margit 2019.12.07. -informatikai 
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hiányosságok 
összegyűjtése, 
digitális panel 

használata 

5. Megyei Vonós Verseny 

Urbánné Tóth Klára 

Székelyné Szabados 
Annamária  

Plósz Csilla Margit 

2020.04.07. 

-a versenyhez 
kapcsolódó 
valamennyi 

szakmai, 
szervezési feladat 

tervezése, 
végrehajtása 

6. Koncertlátogatás Házi-Sáray Mária 2019.04.08. 
program 

szervezése, 
pedagógusok 

 
A tanév szorgalmi időszaka 
Első nap:2018. szeptember 2. 
Utolsó nap: 2018. június 15. 
A szorgalmi időszak első féléve 2019. szeptember 2-től 2020. január 24-ig tart.  
Az első féléves tanulmányi előre haladásról a tanulót, illetve gondviselőjét 2020. 01.31 -ig 
tájékoztatjuk a félévi értesítő által.    

A szünetek időtartama 

Iskolai tanítási szünetek: 
Őszi szünet: 2019. október 26.- 2019. november 03. 
A szünet előtti utolsó tanítási nap: 2019. október 25. /péntek/ 
A szünet utáni első tanítási nap: 2019. november 04. /hétfő/ 
Téli szünet: 2019. december 21.- 2020. január 05. 
A szünet előtti utolsó tanítási nap: 2019. december 20. /péntek/ 
A szünet utáni első tanítási nap: 2020. január 06. /hétfő/ 
Tavaszi szünet: 2020. április 9.- 2020. április 14. 
A szünet előtti utolsó tanítási nap: 2019. április 8. /szerda/ 
A szünet utáni első tanítási nap: 2019. április 15. /szerda/ 

Munkaszüneti napok a szorgalmi időszak nem tanítási szünetre és pihenőnapra eső 
időszakában: 
2019. október 23. /szerda/  Az 1956-os forradalom és szabadságharc ünnepe 
További tanítás nélküli napok a 2019. évi munkaszüneti napok körüli munkarendváltozásból 
fakadóan:  
2019. október 23. szerda 
2019. november 1. péntek 
Ledolgozandó munkanapok a szorgalmi időszakban:  
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2019. december 24. kedd szabadnap, 2019.12.07. munkanap (szombat) 

2019. december 27. péntek szabadnap 2019.12.14. (szombat) 

A nemzetünk szabadságtörekvéseit tükröző, továbbá nemzeti múltunk mártírjainak 
emlékét, példáját őrző emléknapok, valamint az iskolai élethez kapcsolódó és az 
iskola hagyományainak ápolása érdekében meghonosított egyéb ünnepnapok, 
megemlékezések időpontja 

 

Az iskola hagyományai ápolása érdekében meghonosított egyéb ünnepnapok 
 
 

sz. esemény / téma felelős időpont 
eredményességi 

mutató 

1. Zenei Világnapi hangverseny 
Dudás Enikő 

 Zbiskó Zoltánné 

2019. 

10.01. 

1700 

a vendégek pozitív 
visszajelzései 

2. Karácsonyi hangverseny 
Házi-Sáray Mária, 
Plósz Csilla Margit 

2019. 

12.21. 

1700 

a vendégek pozitív 
visszajelzései 
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Az iskolai élethez kapcsolódó ünnepek megünneplése 

sz. esemény / téma felelős időpont 
eredményességi 

mutató 

1. 
Névadónk tiszteletére rendezett 

ünnepi hangverseny  
Dudás Enikő 

Zbiskó Zoltánné 
2019. 11. 

08. 
a vendégek pozitív 

visszajelzései 

Az előre tervezhető nevelőtestületi értekezletek időpontja 

időpont esemény / téma felelős 
eredményességi 

mutató 

szeptember 
16. 

munkaterv ismertetése, elfogadása 
Plósz Csilla 

Margit 

munkaterv 
véglegesítése, 

elfogadása 

2019. január 
24. 

osztályozó értekezlet 
Plósz Csilla 

Margit/ Urbánné 
Tóth Klára 

tanulók 
eredményeinek 

egyeztetése 

2019. február 
4.  

félévi értekezlet (tagintézményi) 
Plósz Csilla 

Margit/ Urbánné 
Tóth Klára 

a félévi 
tagintézményi 
beszámolók 
elfogadása 

2019. június 
8. 

osztályozó értekezlet 
Plósz Csilla 

Margit/ Urbánné 
Tóth Klára 

tanulók 
eredményeinek 

egyeztetése 

2019. június 
22. 

tanévzáró értekezlet (tagintézményi) 
Plósz Csilla 

Margit/ Urbánné 
Tóth Klára 

a tanév végi 
tagintézményi 
beszámolók 
elfogadása 

A szülői értekezletek, fogadóórák időpontjai 

időpont esemény / téma felelős 
eredményességi 

mutató 

2019. 
december/ 

január 
Tanszaki hangversenyek 

művészeti 
szaktanárok 

szülők, 
növendékek 

visszajelzései 

2020. május/ 
június 

Tanszaki hangversenyek 
művészeti 

szaktanárok 

szülők, 
növendékek 

visszajelzései 
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Az intézmény bemutatkozását szolgáló pedagógiai célú iskolai nyílt napok tervezett 
időpontja 

időpont esemény / téma felelős 
eredményességi 

mutató 

2019. 
október 

18. 

Ősz szele zümmög 
(Interaktív hangszerbemutató a Csokonai 

oviban) 
Őszi pedagógiai napok keretein belül 

Plósz Csilla 
Margit 

elégedettségmérő 
kérdőívek 

visszajelzései, 
sikeres 

beiskolázás 

Tervezett mérések és vizsgák  

Versenyek, tanulmányok alatti vizsgák ideje 
Az iskolában a települési/kerületi munkaközösségek munkaterve alapján szervezett versenyek 
előtt a szakmai munkaközösségek feladattervében szereplő ütemezés szerint házi versenyeket 
tartunk. 
A házi és kerületi versenyek eredményeit a szakmai munkaközösségek értékelik. 
 
Az iskola az alább tanulmányi versenyekre készíti fel a tanulókat 
 

Verseny 
megnevezése 

Hangszer/ tanszak Felkészítő tanár Megjegyzések 

Megyei Vonós 
Verseny  

vonós tanszak 

Urbánné Tóth Klára 

Székelyné Szabados 
Annamária 

2019.04.07. 

Megyei Rézfúvós 
Verseny rézfúvós Soós Pál 

2020. Tiszafüred 

 
VI. Országos Bihari 
János Hegedű Szóló, 

Cselló és 
Vonóskamara 

Verseny  

Tótkomlósi Edina 
Eszter; Kovács Balázs; 

Makai Boglárka; K. 
Nagy Veronika 

2019. november 13.-
14. Abony  

Urbánné Tóth Klára 

Megyei Rézfúvós 
Verseny Ács Balázs Barnabás 

2020. április 
Tiszafüred  

 

Soós Pál 

B-tagozatos szakmai 
nap (Debrecen) 

 

Vass Gábor György 
2020. február Zbiskó Zoltánné 

Szakmai konzultáció 
(Kecskemét) 

 

Székely Lea 
1. félév/2. félév Dudás Enikő 
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Jogszabály keretei között a nevelőtestület véleményének kikérésével, az iskolavezetőség tűzi 
ki a tanulmányok alatti vizsgák időpontját: 

• javítóvizsga (augusztus utolsó hete) 

• osztályozó vizsga (a félévi és a tanítási év végi osztályozó konferencia előtti héten) 

• pótló vizsga (egyedileg meghatározott ésszerű időpontban) 

• különbözeti vizsga (egyedileg meghatározott módon, a szülővel folytatott konzultáció 

alapján)     

• egyéb belső vizsgák (pedagógiai program szerint) 

 

Az alapfokú mûvészetoktatás követelményei és tantervi programjának 
bevezetésérõl és kiadásáról szóló 27/ 1998. (VI.10.) MKM rendelet, valamint Az 
alapfokú mûvészetoktatás követelményei és tantervi programjának bevezetésérõl 
és kiadásáról szóló 27/1998. (VI. 10.) MKM rendelet módosításáról szóló  3/2011. 
(I. 26.) NEFMI rendelet értelmében a művészeti iskolai tagintézményben 
tanévenként egy meghallgatáson (vizsga) és egy művészi előadáson (pl.: tanszaki 
hangverseny) szerepelnie kell minden növendéknek.  
A tanuló művészeti alapvizsgát tehet, amennyiben az alapfokú művészeti iskola 
utolsó alapfokú évfolyamát sikeresen elvégezte és a vizsgára jelentkezett.  
Művészeti záróvizsgára az a tanuló bocsátható, aki az alapfokú művészeti iskola 
utolsó továbbképző évfolyamát sokeresen elvégezte és a vizsgára jelentkezett. 
A tervek szerint a 2017/2018. tanév végén 12 növendék tehet alapvizsgát, 
valamint 4 tanuló jelentkezhet művészeti záróvizsgára. A 2017/2018. tanév 
rendjéről szóló 14/2017. (VI. 14.) EMMI rendelet értelmében az  alapfokú 
művészeti iskolákban a  tanítási év utolsó három hetében lehet vizsgát szervezni. 
A  vizsga időpontját az iskola igazgatója határozza meg. 
 

Külső és belső tantárgyi mérések rendje 
A külső és belső mérések ütemezéséről, felelőseiről részleteiben a munkaközösségi 
munkatervek (melléklet) szólnak. 
Kiemelt mérések: 

a) Művészeti alapvizsgák 

Határidő: 2019. június 5. 
Felelős: szakmai munkaközösség-vezető 
 

b) Művészeti záróvizsgák 

c) Határidő: 2019. június 5. 
d) Felelős: szakmai munkaközösség-vezető 



 

 
Karcagi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 
Erkel Ferenc Alapfokú Művészeti Iskolai Tagintézménye 
5300 Karcag, Szabó József u.10.   Tel: 59/703-198 

E- mail:kgzenede@gmail.com 

Honlap: http://altisk-karcag.hu/    
OM: 201469 

__________________________________________________________________________________ 

24 

 

SZAKMAI FELADATOK 

A tanfelügyeleti rendszerrel kapcsolatos feladatok 

sz. esemény / téma felelős határidő 
eredményességi 

mutató 

1. 
Belső Önértékelés 

Székelyné Szabados Annamária 

Plósz Csilla 
Margit 

2019. 

december 

eljárásrend 
megismerése, 
jegyzőkönyv, 

intézkedési terv 
feltöltése a 

felületre 

2. 
Belső Önértékelés 

Dr. Debreczeniné Géczi Anikó 

Plósz Csilla 
Margit 

2020. 

május 

eljárásrend 
megismerése, 
jegyzőkönyv, 

intézkedési terv 
feltöltése a 

felületre 

A minőségfejlesztési munka tervezése 

A pedagógusok minősítési rendszerével kapcsolatos feladatok 

sz. esemény / téma felelős határidő 
eredményességi 

mutató 

1. 
Portfólió elkészítése és feltöltése/ 

Minősítő vizsga Csetreki Imre 
Csetreki Imre 

2019. 
november 
25. /2019.  

eljárásrend 
megismerése, 

portfólió sikeres 
feltöltése 

szaktanácsadás 
igénybe vételének 
lehetősége, sikeres 
minősítési eljárás 
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Munkakörök aktualizálása, pedagógusok feladatai 

feladat felelős határidő 
eredményességi 

mutató 

összekötő tanár /Kováts Tagint./ 
Dr. 

Debreczenin
é 

tanév vége megfelelő 
információ 

áramlás, 
együttműködés 

összekötő tanár /Kiskulcsosi Tagint./ 
Csetreki 

Imre 

tanév vége megfelelő 
információ 

áramlás, 
együttműködés 

összekötő tanár /Györffy I. Kat. Ált. Isk./ 
Urbánné  

tanév vége megfelelő 
információ 

áramlás, 
együttműködés 

összekötő tanár /Nagykun Ref. Ált. Isk./ 
Zbiskóné 

tanév vége megfelelő 
információ 

áramlás, 
együttműködés 

összekötő tanár /óvodák/ 
Székelyné 

tanév vége megfelelő 
információ 

áramlás, 
együttműködés 

összekötő tanár /középiskolák/ 
Házi- Sáray 

tanév vége megfelelő 
információ 

áramlás, 
együttműködés 

összekötő tanár /Szent Pál/ 
Plósz Csilla 

Margit 

tanév vége megfelelő 
információ 

áramlás, 
együttműködés 

összekötő tanár /Arany/ 
Plósz Csilla 

Margit 

tanév vége megfelelő 
információ 

áramlás, 
együttműködés 

iskolai program szervezése /Zenei Világnap/ 

Dudás Enikő 

Zbiskó 
Zoltánné 

2019. 

 október 1. 

a munkaközösség 
koncentrált 

együttműködése a 
szervezési 

feladatokban, a 
vendégek pozitív 

visszajelzései 

iskolai program szervezése /Erkel ünnepség Plósz Csilla 
Margit 

2019. november 
8. 

a munkaközösség 
koncentrált 
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Székelyné 
Szabados 

Annamária, 
Zbiskó 

Zoltánné 

együttműködése a 
szervezési 

feladatokban, a 
vendégek pozitív 

visszajelzései 

iskolai program szervezése /Karácsonyi 
hangverseny/ Házi- Sáray 

Mária,  

Plósz Csilla 
Margit 

2018. december 
20. 

a munkaközösség 
koncentrált 

együttműködése a 
szervezési 

feladatokban, a 
vendégek pozitív 

visszajelzései 

iskolai program szervezése 
/Növendékhangverseny/ Csetreki 

Imre, 
Székelyné 
Szabados 

Annamária 

2019.  

április 2. 

 

a munkaközösség 
koncentrált 

együttműködése a 
szervezési 

feladatokban, a 
vendégek pozitív 

visszajelzései 
Bázisiskolai programok 

Plósz Csilla 
Margit 

2020. 

júniusig 

a munkaközösség 
koncentrált 

együttműködése a 
szervezési 

feladatokban, 
elégedettségmérő 

kérdőívek 
visszajelzései 

A munkaköri leírásban szereplő egyéb feladatkörök a munkaterv 1.2.1. 
Megbízatások, ellátott feladatok címszóalatti táblázatban található. 

Pályaválasztás; középfokú intézményekbe történő továbbtanulás 

A középfokú oktatási intézményekbe történő továbbtanulás rendjét a 2019/2020. tanév 
rendjéről szóló 13/2018. (VI.14.) EMMI rendelet 2. sz. melléklete szabályozza. Az ebben 
foglaltakat a nevelőtestület ülésén az igazgató ismerteti. A továbbtanulásért felelős kolléga és 
a munkaközösség- vezető a tanulók szüleivel való folyamatos konzultációk útján segítik a 
továbbtanulás ügyintézését, annak adminisztrációs feladatait. 
A tagintézmény- vezető rendszeresen ellenőrzik a határidők pontos betartását.  
A pályaválasztás pedagógiai-szakmai jellegű feladatait (pályaorientációs programok) az 
osztályfőnöki és az egyes szaktágyi helyi tantervi programok tartalmazzák (pedagógiai 
program melléklete). 
A tanév tervezése során nagy hangsúlyt fektetünk a továbbtanulásra felkészítő kötelező 
tárgyak, illetve más egyéb foglalkozások kiosztására (tantárgyfelosztás).   
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A tanév során megkezdődnek, illetve folytatódnak a már megkezdett felkészítések. A 
2019/2020. tanévben művészeti pályára való továbbtanulásra Székely Lea készül. 
Az általános iskola elvégzése után Székely Lea, Kurucz Alexandra és Pap Róbert, 
valamint a jövőben Mészáros Vivien Kitti tervez művészeti pályán való továbbtanulást. 

Pályázatokból adódó szakmai feladatok 

 feladat / esemény felelős 
határid

ő 
eredményességi 

mutató 

Az Oktatási Hivatal 
bázisintézménye 

Jó gyakorlatok ajánlása 
Plósz 
Csilla 
Margit  

2018-
2020. 

a munkaközösség 
koncentrált 
együttműködése 
a szervezési 
feladatokban, 
elégedettségmérő 
kérdőívek 
visszajelzései 

Fenntartási időszakban 
lévő projektek 

- - --  

     

Benyújtásra tervezett 
pályázatok 

- - - - 

     

Az esélyegyenlőség biztosítása: kulcskompetenciák fejlesztése, a tehetséges tanulók 
támogatása, kultúra közvetítése a nemzetiségre vonatkozóan, a helyi sajátosságok, 
hagyományok, értékek megismerése, megbecsülése és szeretete  

Az esélyegyenlőség megvalósulását szolgáló legfőbb pedagógiai feladat a tanulók eltérő 
egyéni képességeinek, adottságainak figyelembevételével annak biztosítása, hogy jelentős 
hátrányok nélkül, egyenlő lehetőséget biztosító ismeretekkel, kompetenciákkal 
rendelkezzenek a társadalomba való sikeres beilleszkedéshez. 
Ennek érdekében közvetlen feladatként határozzuk meg iskolánkban a következőket: 

 az adottságok felismerése, a hátrányos helyzet feltárása, annak szakszerű kezelése  

Eszközei: a felvételi eljárás során végzett gyakorlatok, jelentkezési lap 
 képességek és kulcskompetenciák fejlesztése  

Eszközei: egyéni fejlesztéssel 
 a tehetséges tanulók támogatása  

Eszközei: megemelt óraszám (B-tagozat), szereplési lehetőségek teremtése, 
kihasználása 

 a versenyek szervezése  
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Eszközei: meghallgatások, házi versenyek rendezése a magasabb szintű 
versenyek előtt 

 a nemzetiségek kultúrájának megismertetésére helyezett kiemelt hangsúllyal a 

multikulturális tartalmak megismertetése 

 Eszközei: zenehallgatás, előadások, tablók készítése, beszélgetés 
 a helyi sajátosságok, hagyományok, értékek megismertetése, a lokálpatriotizmus 

érzésének kialakítása a tanulókban 

Eszközei: szereplések a város által szervezett esemyényeken 
(kiállításmegnyitók, városi ünnepségek, Birkafőző fesztiválon, stb.) 

 az önismeret, a reális pályaválasztás pedagógiai támogatása érdekében a 

személyiségfejlesztéssel kapcsolatos tevékenységek valamennyi tanórai és szabadidős 

foglalkozásba való beépülése 

Eszközei: egyéni tanórák, kamarazene foglalkozások 
A fentiek megvalósításának ellenőrzése a belső ellenőrzési szabályozásban és az Intézményi 
minőségirányítási programban (IMIP) foglaltaknak megfelelően a következő formákban 
történik: dokumentumellenőrzés, óralátogatás 

A tehetséggondozás, felzárkóztatás és a tanórákon kívüli tevékenységek 

Tevékenység 
megnevezése 

Résztvevő 
Időpont, 
helyszín 

Felelős 

Egyeztetésre 
került-e az 

egyetértési jogkör 
gyakorlóival a 

felkészítés 
(iskolaszék / szülői 

szervezet, 
diákönkormányzat) 

I/N 

(jkv. szám) 

VI. Országos 
Bihari János 

Hegedű Szóló, 
Cselló és 

Vonóskamara 
Verseny  

Tótkomlósi Edina 
Eszter; Kovács Balázs; 

Makai Boglárka; K. 
Nagy Veronika 

2019. 
november 

13.-14. 
Abony  

Urbánné Tóth 
Klára 

I 

Megyei 
Rézfúvós 
Verseny 

Ács Balázs Barnabás 
2020. április 
Tiszafüred  

 
Soós Pál I 

B-tagozatos 
szakmai nap 

 
Vass Gábor György 

2020. 
február 

Zbiskó 
Zoltánné 

I 
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(Debrecen) 

Szakmai 
konzultáció 
(Kecskemét) 

 
Székely Lea 1. félév/2. 

félév 
Dudás Enikő I 

Szakmai 
konzultáció 

(Debrecen) 

 
Örsi-Mizser Dávid 

május Dudás Enikő I 

XVI. Országos 
Ütőhangszeres 
Kamaraverseny 

(Vác) 

 
Ütős kamaracsoport 

április 3-5. Dudás Enikő I 

III. Szolnoki 
Ütőhangszeres 

Verseny 

 
Székely Lea, Örsi 

Mizser Dávid, Nagy 
Emese, Szabó Alexa 

április 6. Dudás Enikő I 

Az iskolába lépő, első évfolyamos tanulók beiskolázása 

Az első évfolyamosok beiskolázása a jogszabályban meghatározottak alapján, a fenntartó 
döntéseinek és iránymutatásai szerint a kerületi / járási hivatal vezetője által meghatározott 
időpontban történik.  

feladat / esemény felelős határidő 
eredményességi 

mutató 

Hangversenyek óvodásoknak (Évszak 
koncertek,) 

Plósz Csilla 
szaktanárok 

2019/ 2020. 
tanévben 

folyamatos 

sikeres 
beiskolázás 

Beiskolázó hangversenyek szervezése 
Plósz Csilla 

Urbánné 

2019. 
szeptember  

2-6. 

sikeres 
beiskolázás 

Pótbeiratkozások szaktanárok 
2019. 

szeptember 6-ig 
tanszaki létszámok 

betöltése 

Beiratkozási plakátok készítése, propagálása, 
partnerintézmények/ szülők tájékoztatása 

Plósz Csilla 
Urbánné 

2020. június 4. 

az információ 
minél szélesebb 

réteghez való 
eljutása 

Művészeti kavalkád szaktanárok 2020. június 5. 

nagy létszámú 
érdeklődő 

közönség, a 
vendégek pozitív 

visszajelzései 
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feladat / esemény felelős határidő 
eredményességi 

mutató 

Beiskolázó hangversenyek szervezése 
Plósz Csilla 

Urbánné 

2020. június  

8-9. 

sikeres 
beiskolázás 

Beiratkozások szaktanárok 
2020. június  

8-9. 

sikeres 
beiskolázás 

 
Előkészítése a tagintézmény- vezető és a művészeti munkaközösség-vezető közös feladata, 
amelynek során a leendő elsősök szüleinek tájékoztatása kiemelt feladat. 
A leendő elsősök szüleinek megnyerését szolgálják továbbá a nyílt napok, az óvodákkal való 
kapcsolatteremtő munka és a különféle tankerületi kiadványokban megjelenő népszerűsítő 
bemutatkozó írások, valamint az iskolai honlap híradásai.    

PEDAGÓGUS-TOVÁBBKÉPZÉSI PROGRAM ÉS A BEISKOLÁZÁSI TERVBŐL 
ADÓDÓ MUNKATERVI FELADATOK 

Továbbképzési programot érintő változások: 
a) szakmai továbbképzések 

  
„Hangszerismereti alapok” 
575-123/2017 
Ingyenes, 30 órás akkreditált képzés Szolnokon. Résztvevők Dudás Enikő, Dr. 
Debreczeniné Géczi Anikó. 
 

"Játék! Öröm! Rend!”, avagy az élményszerű, kreatív fafúvóstanulás 
lehetőségei" 
575-126/2017 
EFOP-3.2.6-16-2016-00001 számú projekt keretein belül 
Ingyenes, 30 órás akkreditált képzés Szolnokon. Résztvevő Dudás Enikő. 

 

„Kézügyességtől a Varró- iskoláig- a zongoraoktatás, hagyományairól és 

feladatairól” 

575-114/2017 
Ingyenes, 30 órás akkreditált képzés Szolnokon. Résztvevő Dr. Debreczeniné 
Géczi Anikó. 
 

b) szakvizsgát adó képzések 

c) költség és finanszírozás  

Beiskolázási programot érintő változások: 
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a) szakmai továbbképzések 

b) szakvizsgát adó képzések 

c) költség és finanszírozás 

 

INTÉZMÉNYI KAPCSOLATRENDSZER 

Iskola és családi ház kapcsolata 

Az iskola és a szülők közötti kapcsolattartás fontosabb formáit kell vázolni a tanév ehhez 
kapcsolódó feladatainak, módszereinek, felelőseinek, résztvevőinek felsorolásával. 
 
A kapcsolattartás fontosabb formái a következők: 
Az iskola egészének életéről, az iskolai munkatervről, az aktuális feladatokról a 
tagintézmény- vezető tájékoztat: 

• írásbeli tájékoztatással 

• fogadó órákon 

• tanszaki szülői értekezleteken 

Az művészeti szaktanárok:  
• fogadóórákon 

• tanszaki- szülői értekezleteken 

• bemutató órákon 

A tanulók egyéni haladásával kapcsolatos tájékoztatására az alábbi fórumok szolgálnak:  
• fogadóórákon 

• tanszaki- szülői értekezleteken 

• bemutató órákon 

• zeneiskolai tájékoztató füzet 

A szülőkkel való kapcsolattartás egyéb módjai: 

feladat / esemény felelős határidő 
eredményességi 

mutató 
iskolai ünnepek, hagyományos rendezvények 
szervezése, aktív részvétel a koncerteken 

tagintézmén
y- vezető 

aktuális 
esemény előtt 

a munkaközösség 
és a szülők 
koncentrált 

együttműködése a 
szervezési 

feladatokban, a 
tanulók, szülők 

pozitív 
visszajelzései 

mulasztások igazolására történő felszólítás szaktanár/ 10 igazolatlan a szaktanárok és a 
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feladat / esemény felelős határidő 
eredményességi 

mutató 
tagint.- vez. óra szülők koncentrált 

együttműködése 
mulasztások 
csökkentése 

tanszaki hangversenyek( szülői értekezletek) szaktanárok 1. félév/ 2. 
félév vége előtti 

időszak 

a tanulók, szülők 
pozitív 

visszajelzései 

A fenntartóval és működtetővel való kapcsolattartás  

Az iskolai munka megfelelő szintű irányításának érdekében az iskola igazgatóságának állandó 
munkakapcsolatban kell állnia a fenntartóval, a Karcagi Tankerületi Központtal, valamint 
Karcag Város Önkormányzatával. 
   
Tagintézményünk nincs közvetlen kapcsolatban egyik szervvel sem. Az információk a 
központon keresztül kerülnek az érintettekhez. 

Szakmai kapcsolatok (horizontális együttműködés rendszere) 

Itt kerül szabályozásra a partneri hálózat tagjaival való kapcsolattartás és annak tartalma 
(módja, felelős és közreműködő személyek, a helyi sajátosságokból adódó feladatok) az adott 
tanév aktualitásainak megfelelően. 

• összekötő tanári feladatok: megbeszélés formájában, elektronikus információs 
csatornákon; felelősök (ld. 4.4.pont); közreműködők az intézmények vezetői, 
osztályfőnökök, tanítónők; programok, feladatok egyeztetése 

• civil szervezetek: elsősorban a Kun- Orgonda Zenebarátok Egyesület: gyűlések, 
megbeszélések formájában, elektronikus információs csatornákon; felelősök a 
tagintézmény részéről: Plósz Csilla Margit, Dr. Debreczeniné Géczi Anikó,  

• az iskola életének, rendezvények szervezésének segítése, támogatása; 
- egyéb civil szervezetek: , megbeszélések formájában, elektronikus információs 

csatornákon; felelős: tagintézmény- vezető/ szaktanárok; közreműködők: a 
civil szervezet vezetői/ tagjai; műsorokon, rendezvényeken közreműködés 

• együttműködés a város intézményeivel (óvodák, középiskolák, művelődési 
intézmények): megbeszélés formájában, elektronikus információs csatornákon; 
felelősök (ld. 4.4.pont), művelődési intézménnyel a tagintézmény- vezető; 
közreműködők az intézmények alkalmazotti közössége; szakmai támogatás, 
műsorokon, rendezvényeken együttműködés; ünnepek, közösségi rendezvények 

• szakmai kapcsolatok a pályaorientáció támogatására (művészeti középiskolák, 
felsőfokú intézmények, stb.): fórumok, megbeszélések, meghallgatások, 
kurzusok; felelősök: tagintézmény- vezető/ szaktanárok; közreműködők: 
intézmények művésztanárai; szakmai kérdések megbeszélése, problémák 
megoldása, iránymutatás a továbbtanulás kapcsán, esetlegesen versenyfelkészítés 
segítése 



 

 
Karcagi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 
Erkel Ferenc Alapfokú Művészeti Iskolai Tagintézménye 
5300 Karcag, Szabó József u.10.   Tel: 59/703-198 

E- mail:kgzenede@gmail.com 

Honlap: http://altisk-karcag.hu/    
OM: 201469 

__________________________________________________________________________________ 

33 

 

A BELSŐ ELLENŐRZÉS ÁLTALÁNOS RENDJE 

Hónap Ellenőrzés célja 
Ellenőrzött 
területek 

Alkalmazott 
módszer 

Ellenőrzést 
végzők 

szeptember 
munkaköri 

leírások 
aktualitásai 

pedagógusi és 
alkalmazotti kör 

munkaköri leírása 

szöveg 
aktualizálása 

intézményvezető 

szeptember 

jelentkezési 
lapok, 

határozatok, 
nyilatkozatok 

megléte 

a tanulók felvételi 
dokumentumaina

k kezelése 

dokumentum- 
vizsgálat 

tagintézmény- 
vezető, 

munkaközösség- 
vezető 

szeptember 

tantárgyfelosztás 
elkészítése, 

KRÉTA 
rendszer 

aktualizásása, 
feltöltése 

KRÉTA 
elektronikus 

felület 

adatgyűjtés, 
adatrendezés 

tagintézmény- 
vezető, 

szeptember 

hangszerkölcsön
zési rendszer 
ellenőrzése, 

kiadott hangsz. 
köt. megléte 

 

hangszerkölcsönz
ési és hangszer 

leltári 
dokumentumok 

dokumentum- 
vizsgálat 

hangszerleltárért 
felelős 

szaktanárok 

október 

évindítás 
adminisztrációs 

teendőinek 
nyomon 
követése 

foglalkozási 
tervek, tematikus 

tervek, egyéni 
fejlesztési tervek 

foglalkozási 
naplók, 

törzslapok, KIR 
és más statisztikai 
adatállományok 

dokumentum-
vizsgálat 

tagintézmény- 
vezető, 

munkaközösség- 
vezető, 

intézményvezető-
helyettesek 

október 

Térítési-,ill. 
tandíj, 

nyilvántartások, 
kapcsolódó 

dokumentumok 
megléte és 
teljesítése 

térítési- díj 
nyilvántartó 

lapok, határozatok 

adatgyűjtés, 
dokumentum-

vizsgálat 

tagintézmény- 
vezető, gazdasági 

ügyintéző 

november 
első félévi 

óralátogatások 
tanórák, 

foglalkozások 
hospitáció 

 
intézményvezető, 
intézményvezető-



 

 
Karcagi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 
Erkel Ferenc Alapfokú Művészeti Iskolai Tagintézménye 
5300 Karcag, Szabó József u.10.   Tel: 59/703-198 

E- mail:kgzenede@gmail.com 

Honlap: http://altisk-karcag.hu/    
OM: 201469 

__________________________________________________________________________________ 

34 

 

Hónap Ellenőrzés célja 
Ellenőrzött 
területek 

Alkalmazott 
módszer 

Ellenőrzést 
végzők 

helyettesek , 
szakmai 

munkaközösség-
vezető 

december 
második 

negyedéves 
értékelés 

osztálynapló, 
értékelőív, egyéni 

haladási napló 

dokumentum-
vizsgálat 

intézményvezető-
helyettesek 

január 

félévi 
adminisztráció 
megfelelése és 

teljesítése 

főtárgyi naplók, 
kamarazenei 

naplók, 

dokumentum-
vizsgálat 

 
intézményvezető 

és az 
intézményvezető- 

helyettesek, 
tagintézmény- 

vezető 

február 

páyázatok jó 
gyakorlatainak 
hasznosulása, 
előkészítése 

elégedettségmérő 
kérdőívek 
vizsgálata, 

dokumentumok 
készítése  

dokumentum-
vizsgálat 

tagintézmény- 
vezető 

március 
második félévi 
óralátogatások 

tanórák, 
foglalkozások 

hospitáció 

 
intézményvezető, 

tagintézmény- 
vezető , szakmai 
munkaközösség-

vezető 

április 
harmadik 

negyedéves 
értékelések 

főtárgyi naplók, 
kamarazenei 

naplók,  

dokumentum-
vizsgálat 

intézményvezető-
helyettesek, 

tagintézmény- 
vezető 

május 
jelentkezési 

lapok kiosztása, 
beszedése 

a tanulók felvételi 
dokumentumaina

k kezelése 

adatgyűjtés, 
adatrendezés 

szaktanárok 

május 
bemutató órák 

látogatása 
tanórák, 

foglalkozások 
tanórák, 

foglalkozások 

tagintézmény- 
vezető, szakmai 
munkaközösség-

vezető 
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Hónap Ellenőrzés célja 
Ellenőrzött 
területek 

Alkalmazott 
módszer 

Ellenőrzést 
végzők 

június 
tanév végi 

adminisztráció 

naplók, 
törzskönyvek, 

bizonyítványok 
ellenőrzése 

dokumentum-
vizsgálat 

intézményvezető 
és az 

intézményveze-
tő-helyettesek 

június 

beiskolázás 
folyamata 

jelentkezési 
lapok, 

határozatok, 
nyilatkozatok 

megléte 

a tanulók felvételi 
dokumentumaina

k kezelése 
 

dokumentum- 
vizsgálat 

 

tagintézmény- 
vezető, 

munkaközösség- 
vezető 

A NEVELŐTESTÜLET ÁLTAL FONTOSNAK ÍTÉLT EGYÉB TERÜLETEK 
Térítési- és tandíj megállapítás 
 
A Karcagi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Erkel Ferenc Alapfokú Művészeti 
Iskolai Tagintézményben a 2019/2020. tanévben fizetendő díjak a Karcagi Tankerületi 
Központ 39/2018. (V. 31.) számú térítési- és tandíj szabályzata alapján kerületek kiszámításra. 
 

Zeneművészeti ág - egyéni képzés  
Éves egy tanulóra eső díj: 552 401     

TÉRÍTÉSI DÍJAK MÉRTÉKE 
6-18 év közötti tanulók 

Tanulmányi átlag 
Díjalap 

%-a 
Megállapított 

díj/év 
Fizetendő/félév 

Fizetendő 
kerekítve 

4,5-5,0 között 5 27 620 Ft 13 810 Ft 13 800 Ft 
4,0-4,4 között 7 38 668 Ft 19 334 Ft 19 300 Ft 
3,5-3,9 között 9 49 716 Ft 24 858 Ft 24 900 Ft 
3,0-3,4 között 11 60 764 Ft 30 382 Ft 30 400 Ft 
2,0-2,9 között 15 82 860 Ft 41 430 Ft 41 400 Ft 

elégtelen 20 110 480 Ft 55 240 Ft 55 200 Ft 
18-22 év közötti tanulók 

4,5-5,0 között 15 82 860 Ft 41 430 Ft 41 400 Ft 
4,0-4,4 között 17 93 908 Ft 46 954 Ft 47 000 Ft 
3,5-3,9 között 19 104 956 Ft 52 478 Ft 52 500 Ft 
3,0-3,4 között 20 110 480 Ft 55 240 Ft 55 200 Ft 
2,0-2,9 között 30 165 720 Ft 82 860 Ft 82 900 Ft 
elégtelen 40 220 960 Ft 110 480 Ft 110 500 Ft 



 

 
Karcagi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 
Erkel Ferenc Alapfokú Művészeti Iskolai Tagintézménye 
5300 Karcag, Szabó József u.10.   Tel: 59/703-198 

E- mail:kgzenede@gmail.com 

Honlap: http://altisk-karcag.hu/    
OM: 201469 

__________________________________________________________________________________ 

36 

 

TANDÍJAK MÉRTÉKE (6-18 év között, a 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 36.§ (1) 
a) pontban meghatározott mértéket meghaladó tanóra esetén) 

4,5-5,0 között 15 82 860 Ft 41 430 Ft 41 400 Ft 
4,0-4,4 között 20 110 480 Ft 55 240 Ft 55 200 Ft 
3,5-3,9 között 25 138 100 Ft 69 050 Ft 69 100 Ft 
3,0-3,4 között 30 165 720 Ft 82 860 Ft 82 900 Ft 
2,0-2,9 között 35 193 340 Ft 96 670 Ft 96 700 Ft 
elégtelen 40 220 960 Ft 110 480 Ft 110 500 Ft 

TANDÍJAK MÉRTÉKE (6 év alatt, 18 év felett, a tanulmányi követelmények nem 
teljesítése miatt az évfolyam második vagy további alkalommal történő 

megismétlése, továbbá minden tanórai foglalkozás annak, aki nem tanköteles, 
feltéve, hogy nem áll tanulói jogviszonyban a nappali rendszerű vagy nappali 

oktatás munkarendje szerinti oktatásban, valamint annak, aki a huszonkettedik 
életévét betöltötte) 

4,5-5,0 között 20        110 480 Ft          55 240 Ft  55 200 Ft 
4,0-4,4 között 25        138 100 Ft          69 050 Ft  69 100 Ft 
3,5-3,9 között 30        165 720 Ft          82 860 Ft  82 900 Ft 
3,0-3,4 között 35        193 340 Ft          96 670 Ft  96 700 Ft 
2,0-2,9 között 40        220 960 Ft         110 480 Ft  110 500 Ft 
elégtelen 50        276 200 Ft         138 100 Ft  138 100 Ft 

 

Képző- és Iparművészeti ág - csoportos képzés 
Éves egy tanulóra eső díj: 171 425     

TÉRÍTÉSI DÍJAK MÉRTÉKE 
6-18 év közötti tanulók 

Tanulmányi 
átlag 

Díjalap %-a 
Megállapított 

díj/év 
Fizetendő/félév 

Fizetendő 
kerekítve 

4,5-5,0 
között 15 25 714 Ft 12 857 Ft 12 900 Ft 
4,0-4,4 
között 16 27 428 Ft 13 714 Ft 13 700 Ft 
3,5-3,9 
között 17 29 142 Ft 14 571 Ft 14 600 Ft 
3,0-3,4 
között 18 30 857 Ft 15 428 Ft 15 400 Ft 
2,0-2,9 
között 19 32 571 Ft 16 285 Ft 16 300 Ft 
elégtelen 20 34 285 Ft 17 143 Ft 17 100 Ft 
18-22 év közötti tanulók 

4,5-5,0 
között 15 25 714 Ft 12 857 Ft 12 900 Ft 
4,0-4,4 
között 17 29 142 Ft 14 571 Ft 14 600 Ft 
3,5-3,9 
között 19 32 571 Ft 16 285 Ft 16 300 Ft 
3,0-3,4 
között 20 34 285 Ft 17 143 Ft 17 100 Ft 
2,0-2,9 30 51 428 Ft 25 714 Ft 25 700 Ft 
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között 

elégtelen 40 68 570 Ft 34 285 Ft 34 300 Ft 
TANDÍJAK MÉRTÉKE (6-18 év között, a 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 36.§ (1) a) 

pontban meghatározott mértéket meghaladó tanóra esetén) 
4,5-5,0 
között 15 25 714 Ft 12 857 Ft 12 900 Ft 
4,0-4,4 
között 20 34 285 Ft 17 143 Ft 17 100 Ft 
3,5-3,9 
között 25 42 856 Ft 21 428 Ft 21 400 Ft 
3,0-3,4 
között 30 51 428 Ft 25 714 Ft 25 700 Ft 
2,0-2,9 
között 35 59 999 Ft 29 999 Ft 30 000 Ft 
elégtelen 40 68 570 Ft 34 285 Ft 34 300 Ft 

TANDÍJAK MÉRTÉKE (6 év alatt, 18 év felett, a tanulmányi követelmények nem 
teljesítése miatt az évfolyam második vagy további alkalommal történő megismétlése, 
továbbá minden tanórai foglalkozás annak, aki nem tanköteles, feltéve, hogy nem áll 
tanulói jogviszonyban a nappali rendszerű vagy nappali oktatás munkarendje szerinti 

oktatásban, valamint annak, aki a huszonkettedik életévét betöltötte) 
4,5-5,0 
között 20 34 285 Ft 17 143 Ft 17 100 Ft 
4,0-4,4 
között 25 42 856 Ft 21 428 Ft 21 400 Ft 
3,5-3,9 
között 30 51 428 Ft 25 714 Ft 25 700 Ft 
3,0-3,4 
között 35 59 999 Ft 29 999 Ft 30 000 Ft 
2,0-2,9 
között 40 68 570 Ft 34 285 Ft 34 300 Ft 
elégtelen 50 85 713 Ft 42 856 Ft 42 900 Ft 

 
 
MINIMÁL NYUGDÍJ= 28500 

NETTÓ KERESET/FŐ 
FIZETENDŐ KEDVEZMÉNY TÓL IG 

0,0 38475,0 10% 90% 
38476,0 39900,0 20% 80% 
39901,0 42750,0 30% 70% 
42751,0 45600,0 40% 60% 
45601,0 48450,0 50% 50% 
48451,0 51300,0 60% 40% 
51301,0 54150,0 70% 30% 
54151,0 57000,0 80% 20% 
57001,0 59850,0 90% 10% 
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KÁIAMI Erkel Ferenc AMI_Éves kiadás összesen 

személyi kiadások 53 814 000 
járulékok 10 527 000 
dologi kiadások 22 443 000 

összes kiadás 86 784 000 

Tantárgyfelosztás összes heti 
óraszámának arányos 
felosztása, művészeti áganként 

összes 
tanuló 
órái: 

óra/hét 

Összes tanuló csoport szám csoport átlaglétszám 
Tantárgyfelosztás 

szerinti órák aránya 

Ráfordítások arányos 
éves összege, 
tanulónként 

zene/egyéni/Kz 199 154   1 0,980 552 401,0 
zene/csoportos (szolf. ek)       8 0,000 #ZÉRÓOSZTÓ! 

tánc/csoportos       10 0,000 #ZÉRÓOSZTÓ! 
képző- és iparművészet/ csoportos 4 10 1 10 0,020 171 425,2 
szín- és bábművészet/ csoportos       10 0,000 #ZÉRÓOSZTÓ! 

összesen: 203 164 1   1,000   
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AZ ISKOLAI KÓRUS FOGLALKOZÁSAINAK IDŐPONTJAI 

Péntek: 17:00-18:30 

MELLÉKLETEK  

Tanszaki munkatervek 

Bázisintézményi munkaterv 

 

FÜGGELÉK 
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 

A munkaszüneti napok körüli munkarendről szóló miniszteri rendelet 
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A szolfézs tanszak munkaterve 2019/2020. tanév 

 
1. Általános feladatok 
A tanszakon Soós Pálné tanít szolfézst. 
Az egyik legalapvetőbb feladat a Művészeti Iskola Pedagógia Programjának és éves 
munkatervének ismerete, folyamatos figyelemmel kísérése.  
Továbbra is fontos a helyi tantervben megfogalmazott célkitűzések minél jobb megvalósítása 
érdekében a pedagógiai feladatok megtervezése, alkalmazása. 
A csoportok vagy egyéni tanulók felkészítése hangversenyekre és az egyéb – iskolánkban, 
vagy más helyszíneken megrendezett – zenei versenyekre szintén meghatározó feladata 
tanszakunknak. Természetesen aktív részvételt vállalunk az iskolában rendezett versenyeken, 
hangversenyek szervezésében és lebonyolításában, valamint a város zenei életében is. 
Fontosnak tartom a kapcsolattartást a tanulók szüleivel, általános iskolai nevelőikkel.  
2. Tanév eleji feladatok 
Az év eleji teendők közül fontos feladat a tanszak éves munkarendjének megtervezése, 
valamint a tanszak helyi tantervének áttekintése, a fejlesztési tervek elkészítése.  
Az órarend összeállításánál elsődleges szempont a tanulók érdeke; alkalmazkodni az iskolai 
órarendhez, a távol lakó tanulók közlekedési lehetőségeihez. Ennek érdekében év elején 
felvesszük a kapcsolatot az érintett iskolák pedagógusaival is. 
3. Pedagógiai célkitűzések, feladatok 
Tananyagtervezés, a fejlesztési tervek elkészítése a pedagógiai programok, valamint a helyi 
szolfézs tanterv alapján történik. Fontos a tanítási órák minél jobb kihasználása, az 
ismeretanyag szemléletes feldolgozása, a motiváció. Ezekhez nélkülözhetetlen az 
élményszerzés; a szaktanár személyes bemutatásán kívül zenehallgatással (CD, DVD, 
videokazetta), a zenei könyvtár kínálta lehetőségek kihasználásával (zenei szakkönyvek). 
Kiemelt szerepet kap a kamarazenélés, társas zenélés megszerettetése, művelése; a 
zenetörténeti ismeretek bővítése a társművészetek (irodalom, képzőművészet, tánc, építészet, 
stb.) ismeretanyagának felhasználásával. A múlt tanév folyamán minden pedagógus kapott 
egy – egy laptopot, melyet az adminisztrációs munkák mellett az órai munka folyamán is 
tudunk használni.  
Lényeges a tanórákon kívüli művészeti nevelés, iskolán kívüli zenei rendezvények látogatása 
helyben és vidéken. 
Kiemelt nevelési feladat a tehetséggondozás. A zenei pályára készülő növendékek, ill. a 
társaséneklő, népdaléneklő versenyre, valamint az Éneklő Ifjúságra készülő tanulók 
foglalkoztatására, felkészítésére több időt és figyelmet fordítok.  
I. – II. félév tervezett programjai: 
Szeptember 6. -7. : Varázslatos hangszervilág /hangszerbemutatók/ 
Szeptember 28. : Zenei világnap Kiskulcsoson; 
Október 3. :  Zenei világnap   
November 9. : Koszorúzás és Erkel - hangverseny 
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December: A kórus Adventi hangversenye Berekfürdőn a Református templomban 
December 21. : Karácsonyi hangverseny 
December: Tanszaki hangverseny 
Március: Növendékhangverseny 
Március: Megyei társaséneklési verseny: duettől a kamaraéneklésig 5-12. évfolyamosoknak 
Március: „Tiszán innen, Dunán túl" országos népdaléneklési minősítő verseny Jász-Nagykun-
Szolnok megyei döntője 
Április: Éneklő Ifjúság 
Április: Jótékonysági hangverseny 
Május: Bemutató órák 
Május: Tanszaki hangverseny 
Június: Záró- és alapvizsgák 
Június 5. : Szabadtéri rendezvény 
 
4. A számonkérés formája I.-II. félévben: 
A tanszak munkáját az I. félév végén írásbeli valamint szóbeli vizsgával zárjuk.  
A II. félévben a már hagyományos „Nyílt órákon” mutatjuk meg tudásunkat. 
 
                                                                                                Tóth – Bartók Dániel 
                                                                                                     Magyar Ildikó 
 

A képzőművészet tanszak munkaterve 2019-2020 tanév 
 
1. Beiratkozás 
A tanulói létszám fenntartásához, csoport, esetleg 2-3 csoport létrehozásához a tanszak több 
helyen történő megjelenése.  
Javaslat:  

• Plakát, szórólap tervezése, sokszorosítása 

• Egyéb felületeken való megjelenés (pl. Hirdetés, Facebook stb.) 

• Bemutató foglalkozások  
 
2. Szemléltető eszközök 
Szemléltető eszközök listájának bővítése. 
Javaslat:  

• Az általános iskolákban nem használt eszközök bevonása. 
 
3. Anyagok egyéb fogyóeszközök beszerzése 
Az alapvető anyagszükséglet (rajzlap, írólap) eszközeinek folyamatos fenntartása lenne a cél. 

 
4. Tanítás beindítása 

• Projektek alkalmazása 
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• Új technikák kipróbálása (land art, performance, animáció stb.) 

• Elmélet-gyakorlat: Gyakorlati feladatok mellett a művészettörténeti alapfogalmak 
megerősítése, több kultúra művészetének megismerése is segíti a kreatív gondolkodást 

Feltétel: projektor és vetítővászon 

• Múzeumpedagógia 

• Helytörténeti kirándulások, városnézés 

• Népi iparművészek, művészek felkeresése 
 

5. Pályázatokon való részvétel 
• Lehetőség szerint minél több, a tanszak képességeinek megfelelő rajzpályázaton 

való részvétel (forrás: Internet – Pályázatfigyelő) 

• Helyi, regionális pályázatokon való aktív részvétel 
6. Rajzpályázat szervezése 

• Megfelelő feltételek esetén helyi rajzpályázat szervezése  
 

7. Kiállítások szervezése a diákok munkáiból 
• A képzőművészet tanszak diákjainak munkáiból kiállítást lehetne szervezni.  

Feltétel: a tanulók rendszeresen látogassák a foglalkozásokat és megfelelő 
installációk biztosítása. 

 
8. Szülőkkel való kapcsolat 

Szülői értekezletek formájában vagy egyéb online felületen történő folyamatos 
kapcsolattartás segítené az aktuális események megbeszélését. 

 
9. Egyéb kapcsolatok tartása 

• Intézmények, vállalkozók és egyéb személyekkel való kapcsolat kialakítása 
 

8.  Egyéb speciális feladatok 
• A tanulók munkái megjelenhetnének egyéb iskolai plakátokon, meghívókon. 

• A tanszak munkáival lehetne dekorálni az oktatási intézmény falait. 
 

Bacsó Andrea 
 

A zongora tanszak munkaterve  2019/2020. Tanév 

Ebben a tanévben pedagógiai munkámban a tanítás és a korrepetíció egyaránt fontos szerepet 
kap. A haladás ütemét, a pedagógiai módszereket a gyermekek adottságaihoz, lehetőségeihez 
igazítom. Magas osztályos növendékeimmel olyan darabokat választunk, amelyek feladatot 
jelentenek, de megoldhatók. Fontos, hogy számukra kedves és érdekes legyen a tanulandó 
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mű, ki tudják fejezni általuk az érzéseiket. Kicsit kalandozunk a filmzene, a jazz világába. Az 
együtt zenélés továbbra is kiemelt szerepet kap munkánkban. 

A kezdő és alacsony osztályos tanulókat igyekszem jó alapokkal elindítani, illetve vezetni a 
zenetanulás folyamatában. Az otthoni gyakorlás kialakítása, segítése, számonkérése 
elengedhetetlen. A pedagógiai gyakorlatomhoz híven – próbálom minél több növendékemmel 
megkedveltetni a magyar szerzők darabjait. Tapasztalataim alapján ezt érdemes már a 
hangszertanulás kezdetén elkezdeni. Az a meglátásom, hogy a legtöbb esetben az én 
lelkesedésem a magyar zene iránt átragad a tanulókra is.  

Az idei tanévben a növendékeim életkora 6-63 éves korig terjed. Az első osztályos 
kezdőimmel játékos formában ismerkedünk majd a zongoratanulás alapjaival. A 63 éves  
növendékem életében a zenetanulás terápiás célokat is szolgál. Pár éve szívtranszplantáción 
esett át, pszichológusa javaslatára kezd el zenével foglalkozni, ami egyébként régi vágya. Ez 
új feladatot jelent számomra, hiszen a hangszertanuláson túlmutat a zenével való foglalkozás 
lelki oldala. 

A B tagozatosok irányába magasabbak az elvárások. Igyekszem a megfelelő darabvégzésre és 
a minőségi fejlődésre figyelni. A két B-s tanulóm az elmúlt tanévben kezdett el együtt 
kamarázni. Ezt szeretnénk folytatni, mert nagyon jól összecsiszolódtak a próbák során. Mind 
emellett össze is barátkoztak, nagy örömömre. 

Érettségiző tanítványom Tóth Luca letette a művészeti záróvizsgát, így az idén kamarazene 
főtárgyasként tanul. Tehetségének, szorgalmának köszönhetően azonban nemcsak 
kamaraműveket tanulunk majd, hanem szóló darabot is. 

Több diákom is olyan pályára készül, amelyben a zene fontos szerepet kap. (óvodapedagógus, 
dráma tagozat) Igyekszem számukra minél hasznosabb segítséget nyújtani. 

Visszatért egy régi növendékem is, aki már 8 évig zongorázott. Most hatalmas lelkesedéssel 
habzsolja a műveket. 

Két zongora kötelezősöm idén felvételizik zenei szakgimnáziumba. Zongorakíséretemmel is 
segítem a felkészülésüket a pályára.  

E tanévben 4 Debrecenben tanuló tanítványom van, ez nagy szervezést kíván, hiszen 
mindannyian csak péntek délután tudnak órára jönni. Nagyra értékelem kitartásukat és 
kötődésüket a zenéhez. Példaként állhatnak a kicsik előtt.  

Terveim szerint részt veszünk az iskola valamennyi rendezvényén, különösen nagy szeretettel 
készülünk az Erkel emlékkoncertre. Lehetőségünk szerint az adódó egyéb rendezvényeken is 
képviseltetjük majd magunkat. 

                                                                                       Zbiskó Zoltánné 
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A Zongora tanszak munkaterve 2019-2020. tanév 

A tanévet 22 tanulóval indítom, ebből 2 fő zongora kötelezős. Sok első, illetve hangszeres 
előképzős növendékem van, akik még fokozottabb odafigyelést, törődést igényelnek. A 
kiskulcsosi tagintézményben az eddigi 4 tanulóhoz még 2 gyerek csatlakozott. Örömömre 
szolgál, hogy fokozatosan nő a zenét tanulni vágyó gyermekek létszáma. Én és a kollégáim 
mindent megteszünk ennek érdekében. A hangszeres és szolfézs órákat helyben a 
tagintézményben tartjuk meg, így a szülőknek nem kell behozni a gyerekeket a zeneiskolába. 
Szeptember első hetében beosztom a tanulók hangszeres óráit a szolfézs órákhoz, iskolai 
elfoglaltságokhoz, kisebb gyerekeknél szülők munkarendjéhez igazodva. Segítem a kezdők 
gyors, zökkenőmentes beilleszkedését, különös tekintettel az írni, olvasni nem tudó 
gyerekekét.  
Fontosnak tartom a kamarazenélést. Minden tanulómmal tanítok négykezes darabot, melyet 
vagy velem, vagy egymással gyakorolnak és adnak elő rendezvényeken, koncerteken. A 
vegyes, más hangszeres kamaracsoportokkal is folytatjuk munkánkat. 
Aktívan részt veszek iskolai programok szervezésében, lebonyolításában; 
hangszerbemutatókon; a mindennapi iskolai feladatok ellátásában, igyekszem naprakész 
adminisztrációt végezni. 
Folytatom munkám a belső ellenőrzési csoport tagjaként.  
 
Az I. félév tervezett programjai 

• Zenei Világnap a kiskulcsosi templomban - szeptember (szervezés folyamatban) 
• Zenei Világnap a Református nagytemplomban – szeptember 30. 
• Zenei Világnap az Erkel tagintézményben – október 1. 
• Őszi koncert a csokonai óvodában – október 18. 
• Erkel hangverseny – november 8. (szervező, lebonyolító) 
• Tanszaki hangverseny – december 
• Karácsonyi hangverseny – december 20. 

 
A II. félév tervezett programjai: 

• Tavaszi koncert a csokonai óvodában – március 25. 
• Növendékhangverseny – április 2. 
• Vonós verseny – április 7. 
• Tanszaki hangverseny - május 
• Meghallgatás - június 
• Hangszerbemutatók 
 

Célom, hogy a tanév folyamán minden tanuló  a képességeinek megfelelően fejlődjön, részt 
vegyen minél több rendezvényen, koncerten; jól érezze magát a hangszeres órákon. 
 
                                    Dr. Debreczeniné Géczi Anikó 
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Trombita, Kürt és Furulya tanszak munkaterve 2019-2020. tanév 

A tanszak tizenkilenc fővel kezdi az új tanévet, mivel a tavalyi tanévben számos 
kimaradó volt. Egy növendékem B tagozatos és egy diák pedig második hangszerként tanulja 
a furulya mellett a trombitát. Két kamara csoporttal maradt meg a heti 22 tanórám egy héten.  

Két trombitás és egy kürtös növendék fogja elkezdeni tanulmányait úgy, hogy teljesen új 
hangszert fog tanulni nálam. Velük az első félév a helyes levegő vezetés és szájtartás 
beállításáról fog szólni legfőképpen. Eleinte csak légző gyakorlatoztatni fogom őket, hogy 
hozzá szokjanak a fokozottabb levegő használathoz, majd oda fogom nekik adni a megfelelő 
fúvókákat, amik természetesen kisméretűeknek kell, hogy legyenek, mert kezdő rezesnek 
hatalmas megterhelést jelentene egy viszonylag nagy fúvókán megtanulni játszani. Miután 
már úgy látom, hogy kellőképp megerősödtek száj és rekeszizmaik elkezdjük majd a 
hangszeresjáték elsajátítását. Legelső és legfontosabb szempont, hogy a hangképzés rejtelmeit 
elsajátítsák. Jóllehet ez egy nagyon unalmas metódus egy kezdő hangszeres számára így majd 
egyszerű egy-két hangból álló dalocskákkal próbálom majd színesíteni számukra a hangszer 
tanulást. Második félévben reményeim szerint már kicsit komolyabb hangterjedelemmel 
rendelkező darabokat is fogunk tudni venni velük. 

A már nem kezdő trombitásaimmal és kürtösömmel sorjában haladunk tovább a 
tananyaggal és szeretnék majd kamarazenéléssel eltöltött tanórákat is beiktatni számukra. 
Szeretnék minél nagyobb hangsúlyt helyezni a közös zenélésre ebben az évben mivel 
számukra is hasznos és rengeteg fellépési lehetőséget ad, hogy leküzdjék lámpalázukat. 

2020.áprilisában újfent megrendezésre kerül majd a Jász-Nagykun-Szolnok megyei 
Rézfúvós fesztivál és találkozó, ahova lehetőség szerint minél több rezes növendékemet 
szeretném elvinni, és ha lehetőségünk nyílik majd rá kamarával is szerepelni ezen a 
rendezvényen. 

Furulyás növendékeimmel szintén megfelelő ütemben szeretnék haladni a tananyaggal, 
bár ez sok esetben naiv gondolat lehet, de én bizakodó vagyok, hogy idén is szépen fognak 
teljesíteni. A tavalyi tanév tanulságait levonva egy-két diákkal nehezebb a haladás változó 
szorgalma miatt de ennek ellenére is igyekszem minőségi munkát megkövetelni tőlük.  

Az első félév tervezett programjai 

2019. szeptember 26-án a Kiskulcsosi tagintézményben oktatott növendékeimmel részt 
veszünk és egyben közre működünk a zenevilágnapja alkalmából rendezett eseményen. 

2019. október 1-én a zeneiskolában lesz szintén ezen apropóból koncert, amin minél több 
növendéket szeretnék szerpeltetni 

2019. november 8-án az Erkel hangversenyen fogunk részt venni. 

2019. decemberében lesznek karácsonyi, adventi koncertek, illetve jómagam is szeretnék 
szervezni egy mikulás koncertet amin a tanszak növendékei fellépnének. 
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A második félév tervezett programjai 

2020. április 2-án zeneiskolai növendék hangversenyen fogunk részt venni 

2020. április 7-én a vonós versenyen fogunk részt vállalni a szervezésben és a verseny 
lebonyolításában. 

2019. áprilisában a Jász-Nagykun-Szolnok megyei Rézfúvós fesztivál és találkozón 
veszünk részt (ennek az úti költsége hozzávetőlegesen 7000 forint lesz) 

2019. májusában és júniusában az évvégi tanszaki koncertünk és a vizsgák kerülnek 
megrendezésre. 

Összességében egy nagyon eseménydús tanévnek nézünk elébe igyekszünk kihozni 
magunkból a lehető legtöbbet és a legjobb teljesítményt. Remélem növendékeim is annyira 
várják már az újbóli közös munkát, mint én. 

                                                                                            Csetreki Imre 

Az ütő tanszak munkaterve 2019/2020-as tanév 

A tanszak létszáma 19 fő. 5 tehetséges tanuló B tagozatos. 3 új tanulóval indul a tanév.  

Az év főbb feladatai a következő események lesznek:  

Szeptember végén és október elején két zenei világnapi megemlékezés lesz, Erkel 
tagintézményünkben, illetve a református általános iskolában. A kiskulcsosi tagintézményben 
ezúttal nem lesz fellépő tanítványom.  

Bázis iskolai rendezvényünket október 18-án tartjuk, a Csokonai Úti Óvoda őszi 
évszakköszöntő koncertünk bevonásával.  

November 8-án rendezzük hagyományos Erkel ünnepi hangversenyünket, magyar 
zeneszerzők műveivel.    

Szintén november hónapban, 26-án lesz Székely Lea növendékem első előfelvételi 
meghallgatása a Kecskeméti Kodály Zoltán Ének-zenei Általános Iskola, Gimnázium, 
Szakgimnázium és Alapfokú Művészeti Iskolában.  

December 20-án iskolánk karácsonyi hangversenye kerül megrendezésre, ezen felül több 
különféle mikulás és adventi alkalmakon szoktunk szerepelni városszerte.   

Január hónapban tartjuk félévzáró tanszaki hangversenyünket. E hónap 29-én a második 
előfelvételi alkalomra készülünk a Kecskeméti Kodály Zoltán Szakgimnáziumba Székely 
Leával.  

Február 26-án felvételi vizsgán veszünk részt a kecskeméti iskolában, valamint a debreceni 
Kodály Zoltán Zeneművészeti Szakgimnázium felvételi meghallgatására is készülünk. 
Utóbbiról pontos időpontunk később lesz.  
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A XVI. Országos Ütőhangszeres Kamaraverseny időpontja április 3-5. A váci versenyre 
érdeklődőként szeretnék ellátogatni.  

A III. Szolnoki POK illetékességi területére meghirdetett Ütőhangszeres Versenyt az előzetes 
információink szerint április 6-án rendezik. 4 növendékemmel készülünk a megmérettetésre. 
Székely Leával, Örsi-Mizser Dáviddal, Nagy Emesével és Szabó Alexával.  

Április 7-én tagintézményünk rendezi a soron következő megyei vonós versenyt. Örsi-Mizser 
Dávid növendékemmel szakmai konzultációra készülünk a debreceni Kodály Iskola 
ütőhangszeres tanáraihoz, melynek előzetesen tervezett időpontja május hónap. Tanévzáró 
tanszaki hangversenyünket júniusban tartjuk. 3 hatodik évfolyamos növendékem a tanév 
végén művészeti alapvizsgát tesz. Reméljük az előző tanévekhez hasonlóan szép, dolgos és 
eredményes tanévünk lesz.     

Dudás Enikő 

A Magánének tanszak munkaterve 2019-2020. Tanév 

A magánének tanszak a 2019.-2020. tanévben 15 órában folytathatja munkáját. A 
tanszak életkori behatároltságai, illetve a térítési-, tandíjak alakulása miatt sajátos helyzetben 
van. 

 A hazai minisztériumi tanterv a 15 életév körülieknek, a mutálás befejeztével javasolja 
a magánének tanulását. Kivételt képeznek azok az esetek, ha valakinek középiskolai 
felvételijéhez elengedhetetlen, felvételi követelmény az éneklés, így vegyes életkorú 
tanulókkal dolgozok. Figyelembe véve a tanulók életkorát, azt a tényt, hogy különböző 
előképzettséggel érkeznek a felvételt nyert diákok, és a magasabb térítési illetve tandíjakból 
adódóan a felsőbb osztályok hiányát a tanszakon, lehetőség szerint, egyéni illetve közös 
szerepléseinkkel színesítjük városunk, illetve iskolánk rendezvényeit tudásunk legjavát adva, 
s ha módunkban áll versenyeken veszünk részt. 

A kamarazenélés több okból is elengedhetetlen, szerves részét képezi a minőségi szakmai 
munkának. A vegyes életkorú gyerekekkel történő csoportos foglalkozás az együtt zenélés 
szépségét, egymás megismerését, és az esetlegesen rosszabb képességű gyerekek fejlődését, a 
többiek tudásszintjéhez való felzárkózását segíti elő. Színpadi lehetőséget, élményt biztosít 
minden tanulónak, mindemellett a közösségi szellem kialakulását eredményezi, erősíti a 
gyermekekben. Városunkban, és városunkon kívül számos rendezvényen a magánének 
tanszak fellépéseire az igény nagymértékben megnövekedett. A tanításon, tanszaki 
hangversenyeken, vizsgákon felül e rendezvények színvonalas megléte is elengedhetetlen 
módon megkívánja a kamara órák meglétét.   

A tanszakon belül zajló kamarazenélésen kívül szeretném, ha a tavalyi évhez hasonlóan 
tanítványaimnak lehetősége nyílna hangszeres tanulókkal, tanárokkal történő együtt zenélésre, 
ezáltal újabb élményekkel gazdagodhatnának iskolánk más-más tanszakokon tanuló diákjai, 
és hallgatóságuk egyaránt.  
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A szolfézs tanszak csoportjaival, tanár kollegáimmal történő szorosabb együttműködés, közös 
szereplések meglétét is szeretném szorgalmazni a gyerekek intenzívebb fejlődése érdekében. 

A komolyzene mellett elengedhetetlennek tartom a továbbiakban is az igényes 
könnyebb műfajok jelenlétét a magánénekes tantervben. Tanszakommal iskolánk, 
társintézményeink, városunk rendezvényein való fellépések mellett, megpróbálok legjobb 
tudásommal és igyekezetemmel azon lenni, hogy a felém irányuló elvárásoknak, 
kötelezettségeimnek lehetőségeimhez mérten megfeleljek, eleget tegyek. Informatikai 
tudásom fejlesztését, bővítését is elengedhetetlennek tartom saját magam, az oktatás, és az 
iskolánkban zajló zökkenőmentes munka elvégzése érdekében.  

A 2018.-2019. tanévhez hasonlóan a 2019.-2020. tanévben megvalósuló 
színházbejárással egybekötött színházlátogatás meglétét az intézményünkbe járó gyerekek, 
szüleik és kollegáim számára egy évben kétszer szorgalmazom, a szervezéssel kapcsolatos 
munkálatokat lebonyolítom.   

AZ I. FÉLÉV TERVEZETT PROGRAMJA  

Tanszakom tanuló összetétel tekintetében a 2019.-2020. tanévben is vegyesen alakult. A 
magasabb évfolyamok hiánya a térítési és tandíjak emelkedése miatt sajnos a tavalyi tanévhez 
hasonlóan folyamatosan megfigyelhető. A Debrecenben tanuló tanítványaim számára a 
hétköznapokon történő haza járás nehézségekbe ütközik, folyamatos rendszerességgel nem 
elvárható. Ennek ellenére a felénk irányuló felkéréseknek lehetőségeinkhez mérten tudásunk 
legjavát adva eleget teszünk, részt veszünk iskolánk, és iskolánkon kívül szervezett 
rendezvényeken. 

Tanévünk elején a tanulók összerázódása, új tanulók érkezése, egymás megismerése céljából 
egy szalonnasütéssel egybekötött tanszaki megbeszélést, szülői értekezletet szeretnék 
megvalósítani, természetesen igazgatói engedély alapján iskolánk udvarán.  

Lehetőségeimhez mérten ebben a tanévben is szándékomban áll informatikai tanfolyamon 
részt venni tudásom fejlesztése, stabil alapokra helyezése érdekében. Pedagógus 
önértékelésem alapján megállapított önfejlesztési tervemnek lehetőségeimhez mérten 
megpróbálok eleget tenni. 

2019. szeptember 30. 14.30-kor a Karcagi Nagykun Református Általános Iskola zenei 
világnapi hangversenyén lehetőségeinkhez mérten képviseltetjük magunkat. 

2019. október 1. az Idősek világnapja alkalmából rendezett ünnepséget, ha módunkban áll 
igény szerint jelenlétünkkel színesítjük. 

2019. szeptember hónapban igény szerint a „Mindig van remény” daganatos betegekért 
alapítvány rendezvényét részvételünkkel támogatjuk. 
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2019. október 1.  Iskolánk zenei világnapi hangversenye kerül megrendezésre, melyen 
lehetőségeinkhez mérten, reményeim szerint a szolfézs tanszak tanulóival együtt 
képviseltetjük magunkat. 

2019. október 18-án a Csokonai úti óvoda bázis intézményi, őszi pedagógiai napok 
alkalmából megrendezett hangversenyén lehetőségeinkhez mérten részt veszünk.  

2019. november 8-én iskolánk Erkel ünnepségén képviseltetjük magunkat. 

2019. december 18-án tanszakom felé irányuló Csokonai úti óvoda adventi hangversenyének 
tudásunk legjavát adva teszünk eleget. 

2019. december 20-én iskolánk karácsonyi hangversenye kerül megrendezésre. 

További külsős felkéréseknek lehetőségeinkhez mérten, tudásunk legjavát adva az előző 
évekhez hasonlóan szívesen teszünk eleget. 

II.FÉLÉV TERVEZETT PROGRAMJA 

A második félévben is aktívan részt veszünk iskolánk, városunk rendezvényein és egyéb 
felkérések alkalmával is szívesen képviseltetjük magunkat.  

2020. március 25-én a Csokonai úti óvoda a Tavaszi pedagógiai napok tavaszi hangversenyén 
lehetőségeinkhez mérten képviseltetjük magunkat. 

2020. április 2-án növendék hangversenyt rendez iskolánk, hol lehetőségeinkhez mérten 
képviseltetjük magunkat. 

2020. április 7-én iskolánkban zajló vonós verseny lebonyolításában igény szerint részt 
veszek. 

Igény szerint a városunkban működő intézmények, társintézmények rendezvényeit 
jelenlétünkkel támogatjuk. 

A 2017.-2018. tanévtől nagy sikernek örvendő interaktív mese előadásba bújtatott 
hangszerbemutatós projekt meglétét ebben a tanévben is szorgalmazom, minél több gyermek 
számára elérhetővé tenni szándékozom.  

Május végén nyugdíjas pedagógusok köszöntésén, illetve igény szerint tanévzáró, ballagási 
ünnepségeken veszünk részt. 

A SZÁMONKÉRÉS FORMÁJA I.-II. FÉLÉVBEN  

A magánének tanszak fellépéseire való igény városunk különböző rendezvényein és 
koncertjein egyaránt jelentős mértékben megnövekedett. Erre való tekintettel a magánének tanszakos 
tanulóknak a tanév során egy, a szaktanár által meghatározott időpontban kötelező vizsgát tenni. 

                                                                                                                   Házi – Sáray Mária 
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A Gitár tanszak munkaterve 2019-2020.tanév 

 

 Az idei tanévet egy szeptemberi kiiratkozóval kezdjük, Szűcs Marcell az ötödik 
hangszeres évfolyamot egyéb elfoglaltságai miatt nem tudja vállalni. Helyére Kovács András 
ált. isk. 4. osztályos növendék került, így a tanulólétszámban nincs változás.   

 Idén is tervezek gitárduó produkciókat: Elsősorban Fazekas Noémi és Szarka Orsolya 
közreműködésére számítok abban bízva, hogy a szóló anyagok mellett lesz energiájuk és 
kedvük a kamarával is érdemben foglalkozni. 

Általánosságban véve a zeneiskola éves betervezett szereplési alkalmaihoz igazodva 
szeretnénk mi is képviseltetni magunkat, több ízben: A hagyományos koncerteken, valamint 
az év közben alkalomszerűen adódó koncerteken egyaránt. 

A tanszaki koncertünket év végén szeretném megvalósítani, kis tanszak lévén 
lehetőség szerint összefogva egy másik kis létszámú tanszakkal. Így tettük tavaly, tavalyelőtt 
is, pozitív visszajelzéseket kaptunk, egy hangszínben gazdagabb hangversenyt hallgathattak a 
szülők, érdeklődők.  

                                                                                                        Kapitány József 

 

A Fuvola tanszak munkaterve 2019-2020. tanév 

A fuvola tanszak ebben a tanévben 12 órában folytatja munkáját. Különböző életkorú 
gyerekekből tevődik össze a tanszak és nem utolsó sorban van gyermek, aki zenei pályára 
készül. 

A tanszakomon vannak alsós növendékek is, akiknek a fuvolázás alapjait kell elsajátítaniuk. 
Ebbe bele tartozik a légzés, a helyes testtartás, a hangok és ritmusok ismerete. Az 
idősebbekkel kamarázunk is és szeretnénk részt venni több koncerten is. A jövőre felvételiző 
tanítványomnak fontos lenne, hogy minél több koncerten szerepelhessen, hiszen így tudja 
megszerezni a színpadi tapasztalatait. Neki fontos megtanulnia a rendszerességet a 
gyakorlásban, hiszen akkor tud nagyon sokat fejlődni. Vannak még hiányosságai, amit az idei 
évben igyekszünk behozni, hogy képességének legmegfelelőbben tudjon jövőre felvételi 
vizsgát tenni 

Fontosnak tarom, hogy a gyerekeknek legyen kamara órája, hiszen megtudják tanulni az 
együtt játszás rejtelmeit. Az intonáció fontosságának megtanulás és teljes mértékben a 
másikkal való együtt játék a fontos. Ezáltal jobban megtudják egymást ismerni és elősegíti a 
fejlődést. 

Szeretnék részt venni különféle iskolai rendezvényeken, a zene világnapi hangversenyen, 
óvodai rendezvényeken, illetve karácsonyi hangversenyeken és mindenképpen szeretnék 
tanszaki hangversenyeket is tartani. 
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Fontosnak tartom, hogy növendékeim meg tudják mutatni mennyit fejlődnek és szeretném, ha 
élvezetből tudnának zenélni. Természetesen személyiségtől függően fognak különböző 
hangversenyeken részt venni. 

                                                                                                         Kozelka Noémi 

 

A hegedű tanszak munkaterve 2019-2020. tanév 
 
 Az idei tanévtől óraadó pedagógusként látom el a növendékeim okatatását- nevelését. 
Tanszakom munkatervét az intézmény éves programjával összhangban készítettem el. 
Igyekszem a kevesebb iskolában töltött idő ellenére is kivenni a részem a vonós tanszak és az 
intézmény életében. 
 Öt növendékkel kezdtem a tanévet, új hegedűs nem került a tanszakomra. A jó tanórai 
légkör megteremtése mindenkor az egyik kiemelt szempontom. Az elmúlt években elkezdett 
utat folytatva kívánom minél színesebben, változatosabban elmélyíteni a gyerekek tudását és 
fenntartani érdeklődésüket a zene/ hegedűtanulás iránt. Ebben segítségemre vannak a Zenei 
Munkaképesség Gondozás foglalkozásokon elsajátított gyakorlatok, mozgássorozatok, 
valamint a különböző módszertani füzetek, akisebbeknél pedig a szolfézs dal és énekórák 
dalanyaga.  

Fontos feladatomnak tartom kialakítani a növendékeimben a társas zenélés iránti 
igényt, valamint a kamarazenélésben rejlő lehetőségek megismerését, az általa megszerezhető 
készségek, képességek, valamint kompetenciák felfedezését.  
 Évfolyamok tekintetében nagy szélsőségek vannak. Van elsős és 10. évfolyamos 
növendékem is, a többiek mindannyian a harmadik osztályt kezdik hegedűből. 
Valamennyiüknek szeretnék lehetőséget biztosítani az iskolai és egyéb rendezvényeken való 
részvételre, ezzel is ösztönözve tanítványaimat a rendszeres gyakorlásra. Ennek tükrében a 
következő programok közül minél több koncerten, eseményen szeretnénk részt venni: 
az I. félévben: 

• Zenei Világnap az Erkel tagintézményben – október 1. 
• Őszi koncert a Csokonai óvodában – október 18. 
• Erkel hangverseny – november 8.  
• Tanszaki hangverseny – december/január 
• Karácsonyi hangverseny – december 20. 

 
A II. félév tervezett programjai: 

• Tavaszi koncert a Csokonai óvodában – március 25. 
• Növendékhangverseny – április 2. 
• Vonós verseny – április 7. 
• Tanszaki hangverseny – május/június 
• Meghallgatás - június 
• Hangszerbemutatók 

 A 10. évfolyamon a záróvizsgára történő felkészülés is nagyon lényeges. Büszke 
vagyok növendékemre, hogy a hangszer iránti szeretete kitartásra sarkallta és az érettségi 
évében vállalta, hogy méltón zárja le művészeti iskolai tanulmányait is. Megpróbálom úgy 
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irányítani, készíteni tanítványomat a záróvizsgára, hogy ne azt érezze, a zenetanulás plusz 
terhet ró rá. 
 Igyekszem jómagam is példaként szolgálni azzal, hogy a különböző programokon 
zenés műsorszámban közreműködök, vagy szóló műsorszámmal járulok hozzá egy-egy 
hangverseny sikeréhez. Szeretném segíteni kollégáim szervező munkáját, amikor szükséges, 
illetve lehetőségem van rá.  Zenészként pedig igyekszem részese lenni továbbra is a város 
zenei életének. 
 Ezen célkitűzések jegyében kívánom megkezdeni a 2019/2020-as tanévet. 
 
 
          Lór- Kerekes Ágnes 
 

A vonós tanszak munkaterve 2019-2020. tanév 

Az első félév beiskolázásokkal indult. Voltunk a város szinte valamennyi iskolájában, 
tartottunk hangszerbemutatókat, melynek eredményeképp sikerült a tanszakot feltornázni 23 
órára. 

Ebben a tanévben van felvételiző növendékem Kurucz Alexandra személyében. Sajnos az 
elmúlt tanévben lemaradtunk a felkészüléssel egészségügyi problémák miatt, ezeket a 
hiányosságokat próbáljuk meg pótolni az elkövetkezendő időszakban. Konzultációkon 
szeretnénk részt venni a Kodály Zoltán Zeneművészeti Szakgimnáziumban, illetve az 
előfelvételire is készülünk, melynek várható időpontja november vége. 

Átnéztem a hangszerek állapotát és lebonyolítottam a hangszercseréket. Az új eszközöket 
kiosztottam a vonós növendékeknek. 

Az első félév kiemelt feladatai: 

 Idősek világnapja 

 Refis zenei világnap szept. 30. 

 Kiskulcsosi zenei világnap szept. 27. 

 Intézményünk zenei világnapja okt.1. 

 Évszak koncert a Csokonai úti óvodában okt. 18. 

 Erkel ünnepi hangverseny nov. 8. 

 Tanszaki koncert 

 Karácsonyi hangverseny a Dérynében dec. 20 

 A II félév feladatai: 

 Márciusi növendék hangverseny 

 Vonós verseny ápr. 7. 

 Tanszaki hangverseny 
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 Beszámolók 

 Beiskolázás  

Ezek a feladatok várnak ránk ebben a tanévben. 

                                                                                       Székelyné Szabados Annamária  

  

A gordonka tanszak munkaterve 2019-2020. tanév 
 
A tanszakon 3 gimnazista, 10 felső tagozatos és mindössze 2 alsós növendék tanul. Az igen 
aktív beiskolázás ellenére csak egy új növendéket tudtam felvenni, pedig nagyon szeretném, a 
több kisgyermek érezne kedvet a cselló- tanulás iránt. Az idei tanévben is nagy hangsúlyt 
szeretnék fektetni az egyéni képzés mellett a kamarazenélésre, a nagyobbak csellózenekara 
mellett egy kisebb osztályos kvartett is megkezdi munkáját.Természetesen az egyéni 
szereplések, sikerek is fontosak, így részt veszünk az iskolai, városi rendezvényeken.  
Versenyek szempontjából az első megmérettetés novemberben vár ránk, hiszen ekkor kerül 
megrendezés az VI. Országos Bihari János Hegedű, Gordonka és Vonós Kamarazenei 
Fesztivál Abonyban. A versenyre 1 növendékkel készülünk, Makai Boglárkával, aki az elmúlt 
versenyen arany minősítést kapott és még mindig az I. korcsoportosok megmérettetésében 
vehet részt. Bizakodó vagyok vele kapcsolatban, hiszen a nyári vonós mesterkurzuson is 
nagyon szépen szerepelt. A tavalyi versenyen a kamaracsoportunk kiemelt arany minősítést 
szerzett, ezért idén is részt szeretnénk venni a versenyen, Kovács Balázs, Tóth Anna, K. Nagy 
Veronika és Urbánné Tóth Klára összeállításban. 

Sajnos még nincs információm arról, hogy ebben az évben megrendezésre kerül-e 
Debrecenben a Gordonkástalálkozó. Ha lesz, szeretnék eljutni erre a programra is. Az egyéni 
bemutatkozás mellett a 30-35 fős csellózenekar munkájába is bekapcsolódhatnak a 
növendékek, mely óriási élmény számukra. 

   I. félév tervezett programja 

- Szeptember 4. Évnyitó 

- Szeptember 3. és 6. Hangszerbemutatók (Ref. Isk., Györffy) 

- Szeptember 30. Zenei Világnapi koncert a Református Templomban    

- Október 1. Zenei világnapi hangverseny 

- Október 18. Őszi Pedagógiai Napok (Csokonai Óvoda) 

- November 8. Erkel-hangverseny 

- November 13.-14. VI. Országos Bihari János Hegedű, Gordonka és Vonós Kamarazenei 

Fesztivál - Abony 

A versenyre készülő növendékek felkészülését segítve meghallgatást szervezek a fesztivál 
előtt.  
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- November    Gordonkás találkozó – Debrecen??? 

- December . Karácsonyi hangverseny 

- Január közepe Tanszaki hangverseny 

   A II. félévben is részt veszünk a növendékhangversenyeken, városi rendezvényeken és 
egyéb felkéréseken. Legfőbb feladatunk a Megyei Vonós Versenyre való felkészülés, illetve a 
verseny megszervezése lesz. Terveim szerint a B tagozatos növendékek indulnak (5 fő), de a 
gimnazista növendékek részvétele még függ az iskolai elfoglaltságaiktól.  

                                                   Urbánné Tóth Klára 

A mélyréz – furulya tanszak munkaterve 2019-2020. tanév 

A tanszak éves feladatai 

• A társas zenélés kiemelt feladat ebben a tanévben. 

• A tanórákon minden tanulónál egyénre szabott, differenciált tanmenet alkalmazása.  

• Figyelni a technikai problémák javítására, a hiányosságok pótlására és természetesen a 
művek stílusos, muzikális megszólaltatására. 

• A gyengébb képességű tanulók felzárkóztatása. 

• Tehetséggondozás. 

• Az órai munka mellett az iskolai és iskolán kívüli szerepléseken való részvétel szóló 
műsorszámokkal és kamaraegyüttesekkel. 

• A Szolnoki regionális versenyre felkészülés. 

• Az év végi meghallgatásra lelkiismeretes felkészülés. 

• A félévi és az év végi tanszaki hangversenyre való felkészülés. 
 
A tanszak tervezett szereplései 

• Szeptember 30. : Zenei Világnap a Református Általános Iskolában 

• Október 2. : Zenei világnap  

• November 8. : Koszorúzás és Erkel - hangverseny 

• Iskolai Télapó ünnepségek 

• December : Karácsonyi hangverseny 

• December: Tanszaki hangverseny 

• Növendékhangversenyek 

• Regionális Rézfúvós Találkozó; Szolnok 

• Május: Tanszaki hangverseny 

• Június: Záró- és alapvizsgák 

 
                                                                                                                   Soós Pál 
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OM azonosító: 201469 

 

Bázisintézményi munkaterv  
2019/2020. tanév 

 

 

 

Kelt: Karcag, 2019. szeptember 10. 

 

      Plósz Csilla Margit                                                   Plósz Csilla Margit 
 intézményvezető ph intézményi koordinátor
   
 
 

Kelt: ………………….  

        …………………………….. 

 ph. Szolnoki Pedagógiai Oktatási Központ 
  főosztályvezető  
 
 

Készült: 3 példányban (1. intézményi, 2. POK példánya, 3. fenntartó példánya) 
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1.  Bázisintézményi célok 
 

• iskolánk jó gyakorlatainak minél szélesebb körben történő megosztása 
• bázisintézmények szakmai támogatása 
• a Szolnoki Pedagógiai Oktatási Központ által, térségünkre szervezett 

programjaihoz a helyszín biztosítása 
• a POK illetékességi területű J-N-Szolnok Megyei Vonós Verseny 

megrendezése kétévente 
• a helyi média, a világháló bevonása rendezvényeink propagálása érdekében 

 
2. A bázisintézményi feladatok ellátásához szükséges személyi és tárgyi feltételek 

 
• iskolánk innovatív nevelőtestületének bevonása 
• együttműködő partnereink, intézmények, civil szervezetek tagjai segítségével 
• a szükséges helyiségek és azok berendezési tárgyainak biztosítása 
• IKT eszközparkunk bevonása 

 
3. Megosztani kívánt jó gyakorlat, innováció, módszertani modellek 

 
• Együttműködés a zenei nevelés sikeréért 
• Megyei Vonósversenyen a Cselló együttes együttes bemutatkozása   
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4. A tervezett bázisintézményi feladatok időrendben  
 

 
Időpont 

 
Program megnevezése 

 

 
Felelős 

Bevont 
intézményi 

munkatársak 

 
Munkaforma 

 
Helyszín 

 
Max. 

létszám 

 
Célcsoport 

2019.10.18. „Ősz szele zümmög” 

interaktív hangszerbemutató 

Plósz Csilla 

Margit 

Dr. 

Debreczeniné 

Géczi Anikó 

hangszeres 

művészeti 

szaktanárok 

bemutató + interaktív 

foglalkozás 

Madarász Imre Egyesített 

Óvoda 

Csokonai úti Tagóvodája 

50 fő óvónők, 

tanítók 

2020.04.07. „Csellóegyüttes a Megyei 

Vonósversenyen” 

Plósz Csilla 

Margit 

Urbánné Tóth 

Klára 

vonós 

szaktanárok 

bemutató foglalkozás, 

jó gyakorlat 

KÁIAMI 

Erkel Ferenc Alapfokú 

Művészeti Iskolai 

Tagintézménye 

Erkel terem 

80 fő a megyében 

tevékenykedő 

vonós 

szaktanárok 
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