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1. A munkatervet az alábbi jogszabályok határozzák meg 

 
 a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény  

 a nevelési oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények 

névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII.31.) EMMl rendelet  

 a 2019/2020. tanév rendjéről szóló 11/2019. (VII. 3.) EMMI rendelet 

 a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról 

szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő 

végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII.30.) Korm. rendelet  

 

2. Tanulói adatok, személyi feltételek 

 

a) Tanulói adatok: 
   tanulói létszám: 152 fő 

   SNI: 3 fő 

   BTMN: 15fő 

   Bejáró: 36 fő 

   évfolyamonként 1 osztály működik 

   4 napközis csoport van 

   zeneiskolásaink létszáma: 83 fő 

 

b) Személyi feltételek: 
  Pedagógus létszámunk 22 fő 

o a több, mint fél éve többször meghirdetett tanítói állást sikerült 

egy nagyszerű kolléganővel betölteni, Kormos Melinda 

személyében. 

o szintén régi vágyunk teljesült, mikor a Tankerület engedélyezte a 

pedagógiai asszisztens státusz bevezetését, ami annál is 

nagyobb öröm, hogy Bodáné Sári Georgina kolléganő nagy 

örömmel fogadta el a lehetőséget 

o 1 fő távozott a nyár folyamán: Délczeg Csilla, az ő álláshelyét 

meghirdettük, melyre már van jelentkező 

o Az általános Iskolában 2 fő óraadó: Suhaj Zoltán néptáncoktató 

és Vaskó Vasasné Dózsa Olga kémia tanár. Az Alapfokú 

Művészeti Iskolában jelenleg 3 fő óraadó. 

o Az Alapfokú Művészeti Iskola vezetését ettől a tanévtől Kerekes 

József veszi át. Ezúton is köszönjük Vincze Lászlónak, az elmúlt 

évek munkáját. 

 

 Pedagógiai munkát segítő létszám 1 fő 

o az iskolatitkári munkakörbe szintén új kolléganő került, Bíró Kinga 

személyében.  

 

 Technikai dolgozók 4 fő 

o  3 fő takarító 

o  1 fő karbantartó 

o  1 fő portás 

Közülük 2 fő közfoglalkoztatott 

 

 

 



 

 

3. Tárgyi feltételek: 

 
 Az oktató-nevelő munkához szükséges tárgyi feltételek rendelkezésre állnak. 

 A nyár folyamán kaptunk 3 nagyon komoly interaktív táblát. Két állandó és 

egy mozgatható tábla. Ezzel együtt 3 felső, 1 alsó tagozatos teremben van 

fix tábla, illetve 2 mozgatható tábla segít, hogy minden tanteremben 

használható legyen  interaktív eszköz. 

 A tantermekben és a folyosókon festés, burkolás, parkettafelújítás történt, az 

informatika termen ablakcsere volt, illetve a beázás megszűntetésének 

munkálatai a közeljövőben fognak megvalósulni.   

 Az iskola épülete jelentős felújításra szorul (fűtéskorszerűsítés, nyílászárók 

cseréje, szigetelés, tetőszerkezet javítása). Ezekre folyamatosan felhívjuk a 

fenntartó figyelmét, keresve a lehetőségét a felújításnak. 

 Megújultak a földszinti öltözőszekrények, melyek mindhárom alsó osztály 

igényét kielégítik. Szeretnék még új padokat, asztalokat, vitrint a kupáknak és 

könyvespolcot egységes arculatban kialakítani az aulában. Így nagyon 

hangulatos környezetet tudnánk kialakítani. 

 Művészeti Iskolánk idén is több hangszerrel bővült, melyek a napokban 

érkeztek meg. 

 

4. Alapfokú Művészeti Iskola  

 
Székhely: Szihalom 

Telephely: Kál 

Kamarazenei és zenekari foglalkozások helyszíne: Művelődési Ház Szihalom 

 

5. A tanév rendje 

 
 a 2019/2020. tanévben a tanítási év első tanítási napja 2019. szeptember 2. 

(hétfő) és utolsó tanítási napja 2020. június 15. (hétfő). A tanítási napok száma 

száznyolcvan nap. 

 A tanítási év első féléve 2020. január 24-ig tart. Az iskolák 2020. január 31-ig 

értesítik a szülőket az első félévben elért tanulmányi eredményekről. 

 

              Tanítási szünetek: 

 Az őszi szünet előtti utolsó tanítási nap 2019. október 25. (péntek), a szünet 

utáni első tanítási nap 2019. november 4. (hétfő). 

 A téli szünet előtti utolsó tanítási nap 2019. december 20. (péntek), a szünet 

utáni első tanítási nap 2020. január 6. (hétfő). 

 A tavaszi szünet előtti utolsó tanítási nap 2020. április 8. (szerda), a szünet utáni 

első tanítási nap 2020. április 15. (szerda). 

 

               Tanítás nélküli munkanapok: 

A tanítási évben - a tanítási napokon felül - a nevelőtestület a tanév helyi 

rendjében meghatározott pedagógiai célra az általános iskolában, a fejlesztő 

nevelés-oktatást végző iskolában és az alapfokú művészeti iskolában hat 

munkanapot tanítás nélküli munkanapként használhat fel, amelyből egy 

tanítás nélküli munkanap programjáról - a nevelőtestület véleményének 



 

 

kikérésével - az iskolai diákönkormányzat jogosult dönteni, egy tanítás nélküli 

munkanap kizárólag pályaorientációs célra használható fel. 

 2019 szeptember 27.  Kerékpáros nap  

 2019 november 15.  Pályaorientációs nap 

 2020 február 3.  Félévi értekezlet 

 2020 március 16. Nevelőtestületi értekezlet:  

Téma: Esélyegyenlőség okai, problémái, megoldási lehetőségek 

 2020 április 3. X. Jubileumi Heves megyei rézfúvós verseny 

 2020 május 29.  Gyermeknap 

 

6. Tanulmányi versenyek 

 
   A rendelet melléklete tartalmazza azoknak a tanulmányi versenyeknek a 

jegyzékét, amelyeket az oktatásért felelős miniszter hirdet meg az iskolák részére, 

amelyeket pályáztatás nélkül anyagilag és szakmailag támogat. Az oktatásért felelős 

miniszter által meghirdetett és finanszírozott tanulmányi versenyek: 

 Diákolimpia® sportversenyek  

 Kazinczy-díj Alapítvány Péchy Blanka emlékére tanulmányi versenyei 

 „Szép Magyar Beszéd” verseny az 5-8. évfolyamos tanulók számára 

 „Édes anyanyelvünk” Országos nyelvhasználati verseny 

 „Ifjú Tudósok” verseny 

 First LEGO League 

 World Robot Olympiad 

 eTwinning Verseny 

 
Az iskola a jegyzékben nem szereplő tanulmányi versenyekre is felkészítheti a 

tanulókat. 

 

A következő versenyekre készítjük a tanulókat: 

 Diákolimpia® sportversenyek  

 „Édes anyanyelvünk” Országos nyelvhasználati verseny 

 Bendegúz Anyanyelvi verseny 

 Zrínyi Ilona Matematika verseny 

 Kompolti Matematika Verseny 

 Környezetismereti Verseny Füzesabony 

 

7. Mindennapos testnevelés, testmozgás, úszás, könnyített testnevelés 

megszervezése 

 

Minden tanulónk részt vesz a mindennapos testnevelés foglalkozásokon. Ettől a 

tanévtől 3+2 rendszerben tartjuk a testnevelés órákat. Ez 3 óra kötelező tartalmi elem 

és 2 óra sportágspecifikus képzést jelent. Bizonyos esetekben tömbösített órákat 

tartunk. Egy tornaterem áll rendelkezésünkre a testnevelés órák megtartására, ami 

azt eredményezi, hogy több esetben délutánra esnek a testnevelés órák. Ez minden 

évfolyamot érint. Ezt a munkát egészítik ki a sportköri szakkörök. Az úszás órák 

megszervezése a Tankerület hatásköre, ezt szeretnénk segíteni a lehetőségek 

felkutatásával.  

 

 

 



 

 

8. A témahetek megszervezése 

 

 „Pénz7” pénzügyi és vállalkozói témahét 2020. március 2–6. között 

 Digitális Témahét 2020. március 23–27. között 

 Fenntarthatósági Témahét 2020. április 20–24. között 
 

Az iskola saját arculatára formálva vesz részt a témahetekben. Szabadidős 

tevékenységek, ismeretterjesztő programok, családi rendezvények keretében. 

 

9. Országos mérés, értékelés 

 

 Kompetencia mérés: 2020. május 27. A méréshez szükséges adatokat a 

Hivatal részére 2019. november 22-ig küldjük meg, a Hivatal által 

meghatározott módon. 

 Írásbeli idegen nyelvi mérés: 2020. május 20. A méréshez szükséges 

adatokat a Hivatal részére 2019. november 22-ig, az elvégzett iskolai 

vizsgálatok tanulói és intézményi adatait 2020. június 10-ig küldjük meg. 

Az idegen nyelvi mérést nem egészítjük ki idegen nyelvi szóbeli 

tudásméréssel. 

 Difer: 2019. október 11-ig felmérjük azon első évfolyamos tanulóik körét, 

akiknél az óvodai jelzések vagy a tanév kezdete óta szerzett 

tapasztalatok alapján az alapkészségek fejlesztését hangsúlyosabban 

kell a későbbiekben támogatni, és ezért a tanító indokoltnak látja az azt 

elősegítő pedagógiai tevékenység megalapozásához a Diagnosztikus 

fejlődésvizsgáló rendszer alkalmazását. 2019. október 25-ig jelentjük a 

Hivatalnak az érintett tanulók létszámát. A vizsgálatokat az iskoláknak a 

kiválasztott tanulókkal 2019. november 29-ig kell elvégezniük. 

 NETFIT: a tanulók fizikai állapotának és edzettségének vizsgálatát az 

iskoláknak az 1-4. évfolyamon, 2020. január 8. és 2020. április 24. között 

kell megszervezniük. A mérés eredményeit 2020. május 29-ig töltik fel a 

NETFIT rendszerbe.  
 

10. Ünnepeink 

 
Megemlékezés neve 

 

Megemlékezés 

időpontja 

Felelős Osztály 

Évnyitó szeptember 2. Veresné Bernáth 

Csilla 

4.o 

Aradi vértanúk október 7. osztályfőnökök minden osztály 

Október 23. október 22. Kedvesné Újvári Anita 7.o 

Adventi hangverseny december 19. Kerekes József  

Karácsonyi ünnepség december 20. Pajor Péter 5.o 

Kommunista diktatúrák 

áldozatainak napja 

február 25. Richter Csaba felsős osztályok 

Farsangi bál február 14. Kotánné Szentgyörgyi 

Szilvia, Zelei Rajmund 

3. o 

Március 15. Március 13. Bukta Edina 6. o 

Holokauszt emléknap április 16. Richter Csaba felsős osztályok 



 

 

Iskolanyitogató április Veresné Bernáth 

Csilla 

4.o 

Nemzeti összetartozás 

napja 

június 4. osztályfőnökök minden osztály 

Ballagás június 13. Kedvesné Újvári Anita 7.o 

Tanévzáró ünnepély június 19. Tóthné Ági 2.o 

 

11. Szakmai munka 
 

Folyamatos nevelési – oktatási feladataink 

• Tanulmányi munka értékének megerősítése, kötelességek teljesítésének 

folyamatos ellenőrzése.  

• A Köznevelési törvény szerinti kerettantervekben megjelenő tartalmak 

megjelenítése a tanulási folyamatokban  

• A kompetenciamérések, központi írásbeli, nyolcadikos felvételi 

eredményeinek megtartása, javítása.   

• Neveltségi szint folyamatos emelése, együttélés szabályainak betartatása. 

Erősítsük a gyermekek magatartás és viselkedéskultúráját  

• Tanulóink motiválása, munkaformák széles skálájának használatával, 

személyes példamutatással 

• A hiányzások visszaszorítása és folyamatos ellenőrzése  

• Változatos szabadidős programokkal fejlesszük a gyermek szabadidő 

kultúráját.  

• Tanulmányi munka erősítése, kötelességek teljesítésének folyamatos 

ellenőrzése. 

• Tehetséges tanulók fejlesztése. Lehetőség teremtése bemutatkozásukra, 

versenyeztetésükre. 

• Nyelvvizsgára való ösztönzés. 

• A képességhiányos tanulók kiszűrése, felzárkóztatásuk megszervezése 

• Az egészséges életmód, szokás kialakításában a mindennapos testedzés 

lehetőségének kihasználása, egészségnevelő vonásainak erősítése. 

• A sportágak alapjainak megismertetése, versenyzésre való ösztönzés. 

• Környezettudatos magatartás kialakítására nevelés. 

• A szülőkkel való kapcsolattartás hatékonyságának növelése. 

 

Tanórai tevékenységek megszervezése 

• minden évfolyamon hangsúlyozott a fejlesztés, felzárkóztatás 

•  felső tagozaton minden évfolyamon tanulóink nívócsoportos bontásban 

tanulják az angol nyelvet, első osztálytól felmenő rendszerben emelt 

óraszámban.  

 

Tehetséggondozás, szakkörök 

Tervezett szakkörök: angol, néptánc, képzőművészet, énekkar, 

természetvédelem, sport 

 

Mérések értékelése 

Nevelőtestületi értekezleten az országos kompetenciamérés, a nyelvi 

mérés, a lemorzsolódással veszélyeztetett tanulókkal kapcsolatos támogató 

rendszer, valamint a NETFIT® rendszer szerinti fizikai fittségi mérések legutolsó 

rendelkezésre álló adatainak elemzése, értékelése. A nevelőtestületi 



 

 

értekezletről készített jegyzőkönyvet tájékoztatás céljából meg kell küldeni 

az iskolaszéknek, az intézményi tanácsnak és a fenntartónak 

 

Egyéb intézményi mérési feladatok 

Belső mérési rendszer: további változatlan formában  

o tanulási képesség mérés: belépő 1. és 4. osztályban 

o matematika, szövegértés mérése év elején és év végén 2.-8. 

osztályban 

o a mérés eredményétől függően fejlesztési terv készítése 

o angol nyelv szintfelmérés 4. osztálytól 8. osztályig 

Ügyeleti rend 

 reggeli ügyelet: 7 órától  

 délutáni ügyelet: 16-16,30 

 folyosói ügyelet: alsó és felső folyosón 2-2 nevelő 

 

Étkezés rendje 

 1. szünetben: alsó tagozat tízóraizik 

 2. szünetben: felső tagozat tízóraizik 

 ebédeltetés: önkiszolgáló rendszert vezettünk be az előző   

     tanévben, mely nagyon jól bevált  

 

Szülői értekezletek 

 2019. szeptember 16, 17 

 2019. február 4.-7. 

 

12. A nevelőtestület elengedhetetlen feladatai: 

 
 Az intézmény dokumentumaiban meghatározott feladatok 

maradéktalan végrehajtása 

 A házirend betartása és betartatása 

 A tanórai és tanórán kívüli foglalkozások maradéktalan teljesítése 

 A pontos, határidőre elvégzett adminisztrációs, szervezési, stb. munka 

 Együttműködés az osztályban tanítókkal 

 Együttműködés a szülőkkel 

 

13. AMI szakmai feladatai: 

 

 házi versenyek szervezése 

 Rézfúvós verseny megszervezése és lebonyolítása 

 Jubileumi rendezvénysorozat lebonyolítása 

 Filharmóniai hangversenyek szervezése 

 partnerekkel való kapcsolattartás 

 szülőkkel való kapcsolattartás 

 félévi meghallgatások megszervezése 

 év végi vizsgák lebonyolítása 

 

14. Az esélyegyenlőség biztosítása 

 

Nevelésünk alapelve, hogy az esélyegyenlőség megillet mindenkit - nem, kor, 

bőrszín, etnikai, nemzeti hovatartozás, vallás, családi állapotra való tekintet 

nélkül. Hátránykompenzáló rövidtávú céljaink: 



 

 

 tanulóbarát környezet megteremtése 

 szakkörök szervezése 

 szabadidős programok szervezése 

 szünidei programok szervezése 

 nyári táborok szervezése 

Kiváló színtere a kultúra közvetítése, a helyi sajátosságok, hagyományok, értékek 

megismerése, megbecsülése és szeretete. Megvalósítás színterei: 

 Adventi vásár 

 Karácsonyi hangverseny 

 Iskolánk néptáncosainak fellépése a Szihalmi Kemencés Napok és  

       Gasztronómiai fesztiválon. 

 Kapcsolattartás testvértelepüléseinkről érkező vendégeinkkel  

 Népi hagyományok felelevenítése a hagyományőrző lakodalomban. 

 A MAGYAR TÁR-HÁZ interaktív kiállításának, szervezett kreatív      

       foglalkozásainak látogatása. 

 A községben található emlékhelyek megismertetése tanulóinkkal:   

       TÁJHÁZ, KÁLVÁRIA, FÖLDVÁR 

 

15. Kiemelt figyelmet igénylő tanulókkal történő foglalkozások rendje 

 

 Az intézményben 3 fő sajátos nevelési igényű gyermek van, 1 közülük 

érzékszervi fogyatékkal küzd, fejlesztését az egri Mlinkó Intézet látja el. 

A másik két gyermekhez utazó gyógypedagógus jár ki fejleszteni. 

 Beilleszkedési- tanulási- és magatartási zavarral 15 gyermek küzd, 

fejlesztésüket az iskolában fejlesztő pedagógus oldja meg. 

 Kiemelt figyelmet igénylő tanulóink nagy része szerencsére tehetség 

terén érdemel figyelmet. Az ő fejlesztésükre rengeteg lehetőség adott, 

többféle szakkör, zeneiskola, néptánc, énekkar, sportkör, 

képzőművészet. 

 Hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű gyermekeink száma 

elenyésző, számunkra differenciált foglalkozások keretében, illetve a 

Komplex alapprogram kínálta lehetőségekkel adunk kompenzálási, 

fejlődési lehetőséget. 

 

16. Gyermek- és ifjúságvédelemmel való kapcsolat 
 

A Füzesabonyi Pedagógiai Szakszolgálat munkatársaival régóta jól 

együttműködünk a gyermekek fejlesztése érdekében. Egy fő utazó 

gyógypedagógus látja el gyermekeink egy részét. Ez 3 gyermeket érint. 

 

17.  A pedagógiai munka ellenőrzésének fő területei  
 

Határidő Ellenőrzés területe Ellenőrzést végző 

szeptember 

vége 

munkatervek, tanmenetek elkészítése a 

helyi tantervvel összhangban 

igazgató 

igazgatóhelyettes 

szeptember 

vége 

tanügyi dokumentumok ellenőrzése 

 

igazgató 

igazgatóhelyettes 

folyamatos KRÉTA napló vezetése igazgatóhelyettes 

folyamatos tanítási órák hatékonyságának 

ellenőrzése 

igazgató 

igazgatóhelyettes 

2019. június  tanév végi dokumentáció ellenőrzése igazgató 



 

 

(bizonyítványok, anyakönyvek, naplók, 

szakköri naplók) 

igazgatóhelyettes 

 

Óralátogatást végez: 

o igazgató 

o igazgatóhelyettes 

Általános ellenőrzési folyamatok az óralátogatások alkalmával: 

 az óra célja és tartalma 

 az órán alkalmazott módszerek 

 az óra felépítése és szervezése 

 a tanulók munkája, magatartása 

 a pedagógus munkája, magatartása 

 az órához kapcsolódó adminisztratív feladatok elvégzése 

 hatékony időbeosztás 

 eredmények, következtetések 

 

18. Értekezletek rendje 

 
A kötelező értekezleteken túl minden hónap második keddi napján 

munkaértekezletet tartunk. A mindennapi feladatok megbeszélése 

érdekében rendszeresen tartunk rendkívüli időközi értekezletet. 

 

 

19. Szülői értekezletek fogadóórák rendje 
 

 Osztály szülői értekezletek: 2019. szeptember 16-17. 

 Pályaválasztási szülői értekezlet: 2019. november 13.(8.osztály) 

 Félévet értékelő szülői értekezlet: 2020. február 4-7. 

 

20. Nevelőtestületi értekezletek 

 
 Tanévnyitó értekezlet: 2019. augusztus 30. 

 Osztályozó értekezlet: 2020. január 22. 

 Félévzáró értekezlet: 2020. február 3. 

 Osztályozó értekezlet: 2019. június 10. 

 Évzáró értekezlet. 2019. június 18. 

 

21. Képzésben résztvevők 

 
A képzés tárgya Résztvevő Képzési forma Képzés finanszírozása 

ének-zene szak Göncziné 

Szánthó Enikő 

levelező államilag támogatott 

matematika szak Varga-

Pázmándi Eliza 

levelező önköltséges 

tanító szak Kormos Melinda levelező önköltséges 

 



 

 

22. Pályázatok 

 
 EFOP 3.1.2 Komplex Alapprogram 

 EFOP 3.2.4 Digitális kompetencia fejlesztése projekt 

 EFOP 3.9.2 Építs jövőt!-Új esély program Füzesabony és térsége 

 EFOP.1.8.5 Menő menzák az iskolában - Szihalmi Gyermekekért Alapítvánnyal 

közösen 

 EFOP 3.2.6 A tanulók képesség-kibontakoztatásának elősegítése a köznevelési 

intézményekben 

 HAT-19-01-0652 Határtalanul 

 

 

ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁS MUNKATERVE 

2019-2020-as tanév 

 

1. HELYZETELEMZÉS 

1. 1. Személyi feltételek: 

Kerekes József intézményegység-vezető  

Bodnár Andrea fuvola 

Ferencz Gábor Péter zongora  

Gonda László szintetizátor 

Göncziné Szánthó Enikő szolfézs 

Kerekes Eszter furulya-fafúvó    

Kovács Henrik furulya-rézfúvó    

Vincze László furulya-rézfúvó  

1. 2. Pedagógus adatok 

 Név Alkalmazás 

1. Vincze László Határozatlan idejű kinevezés (teljes státus) 

2. Kerekes József Határozatlan idejű kinevezés (teljes státus) 

3. Kovács Henrik Határozatlan idejű kinevezés (teljes státus) 

4. Kerekes Eszter Határozatlan idejű kinevezés (teljes státus) 

5. Göncziné Szánthó Enikő Határozatlan idejű kinevezés (áttanít az általános iskolából) 

6. Ferencz Gábor Péter Óraadó 

7. Bodnár Andrea Óraadó 

8. Gonda László Óraadó  



 

 

1. 3. Tanulói létszám: 

Székhely: Szihalom: 71 fő.  

Telephely: Kál: 12 fő.  

Szolfézs csoportok száma: 8 

Kamarazene, zenekar (csoport): 4 

1. 4. Tárgyi és munkafeltételek 

A zeneoktatás céljára 4 különálló tanterem áll rendelkezésünkre. 1 csoportos terem (Ez 

változott, az általános iskola 7. osztályának tanterme látja el ezt a feladatot), és 3 hangszeres 

terem.  

Bár a tantermek biztosítva vannak és megpróbáljuk rugalmas terembeosztással segíteni, hogy 

minden tanár zavartalanul végezhesse munkáját, ennek ellenére ebben a tanévben is arra 

számítunk, hogy nem lesz könnyű a zenei órákat beosztani, és a tanév folyamán zavartalanul 

megtartani.  

Mert az előző évek tapasztalatai alapján a gyerekek, a zenetanulás mellett, más, nem kötelező 

foglalkozást is választhatnak. Kálban az általános iskolai osztálytermekben folyik a tanítás. 

A zavartalan és eredményes munkavégzés feltétele a jó eszközpark.  

A Kodály program segítségével 2018 után 2019-ben is sikerült néhány új hangszerre szert 

tenni az iskolának: 1 db klarinét, 1db Tenor szaxofon, 1 db Baritonkürt, 1 db harsona, 

valamint 1 db fuvola került beszerzésre. Emellett egy új digitális zongorát is kapott az 

intézmény. Szintén a program keretén belül felújításra kerül 2 db fuvola, 2 db szaxofon, és 2 

db baritonkürt. 

 

1. 5. Az oktatás helye 

Székhely: Szihalom 

Az iskolában a rendelkezésre álló hangszeres termekben folyik az oktatás, a 

csoportos órák megbeszélés alapján kapnak helyszínt. 

Telephely: Kál 

A telephelyen 2 darab, a zeneoktatás számara kijelölt teremben folyik az 

oktatás délutánonként. 



 

 

A 2019-2020. tanév főbb feladatai 

2. 1. Pedagógiai munka célja és feladata 

A zeneoktatás, zenei nevelés feladata, hogy felkeltse a gyermekek zenei érdeklődését, 

formálja zenei ízlésüket, fejlessze a zenei hallást és ritmusérzéket, hogy mindezek a 

növendékek értelmi, érzelmi és kifejezőképességének fejlődését szolgálják.  

E készségek, képességek és ismeretek fejlesztését a növendékek érdeklődése, tehetsége és 

életkori sajátosságai határozzák meg.  

A csoportos foglalkozások célja és feladata pedig, hogy (s szolfézs mellett a 

kamaracsoportok, zenekar) lehetőséget nyújtsanak a közösségépítésre, s hogy a közös 

produkció sikere érdekében a növendékek ránevelődjenek az egymásra való figyelésre. 

A tanév kiemelt feladata megvalósításának érdekében, mind az egyéni, mind a csoportos 

foglalkozások tematikájában, az alábbi célok kiemelt hangsúllyal szerepelnek idén is. 

Természetesen támaszkodva az elmúlt tanévek e téren szerzett tapasztalataira.  

Célunk, hogy ezek a kiemelt célok jelenjenek meg: 

 a zenei nevelés,  

 a készségfejlesztés 

 a tehetséggondozás 

 a hangversenyekre, versenyekre, meghallgatásokra, vizsgákra, ill. a pályára való 

felkészítés.  

2.2. Szakmai feladatok 

Ebben a tanévben is, igénytől függően, szeretnénk az „Opera nagykövetei” által tartott 

interaktív előadásokat megszervezni, illetve a már hagyományosnak számító 

hangversenyeket, házi versenyeket tovább folytatni! A gyerekeknek megpróbálunk olyan 

koncertélményeket, illetve lehetőségeket adni, amellyel úgy érzik, nemcsak a hangszeres 

tudás mellett kapnak többet a zeneiskolától, hanem egy olyan közösség részesei, ahol jó lenni. 

 

 

 

 



 

 

3.A belső ellenőrzés terv 

Hónap Ellenőrzés célja 
Ellenőrzött 

területek 

Alkalmazott 

módszer 

Ellenőrzést 

végzők 

szeptember 

munkaköri 

leírások 

aktualitásai 

pedagógusi 

munkaköri leírása 

szöveg 

aktualizálása 

intézményegység-

vezető 

október 

évindítás 

adminisztrációs 

teendők nyomon 

követése 

foglalkozási 

naplók, törzslapok, 

KIR és más 

statisztikai 

adatállományok 

dokumentum-

vizsgálat 

intézményegység-

vezető 

november 
első félévi 

óralátogatások 

tanórák, 

foglalkozások 
hospitáció 

intézményegység-

vezető 

január 

félévi 

adminisztráció 

megfelelése és 

teljesítése 

naplók, tájékozató 

füzetek, 

beszámolók,  

dokumentum-

vizsgálat 

intézményegység- 

vezető 

 

április 
második félévi 

óralátogatások 

tanórák, 

foglalkozások 
hospitáció 

intézményegység-

vezető 

június 
tanév végi 

adminisztráció 

naplók, 

törzskönyvek, 

bizonyítványok 

ellenőrzése 

dokumentum-

vizsgálat 

intézményegység-

vezető 

 

4.Partnerekkel, szülőkkel való kapcsolattartás 

Az Alapfokú Művészeti Iskola egész évi munkájában fontos szerepük van partnereinknek, 

akik segítik munkánkat.  

 Általános Iskola tantestülete és technikai dolgozói 

 Szülők 

 Szihalom Egységes Óvoda- Bölcsőde, Óvoda 

 Szihalom község Önkormányzata és Polgármesteri hivatal 



 

 

 Művelődési Ház és Könyvtár 

 Szihalmi Fúvós és Majorette Kulturális Egyesület 

 Római Katolikus Egyházközség 

 TOBÁN Hagyományőrző Népművészeti Egyesület 

 SZIKRA” Szihalmi Kreatív Alkotók Egyesülete  

 Mozgáskorlátozottak Egyesülete 

 

A szülőkkel a kapcsolattartás ebben a tanévben is személyesen, fogadóórákon, nyílt napokon, 

szülői értekezleteken, illetve a hangversenyeken és a félévi meghallgatáson, illetve telefonon 

és elektronikus úton történik. Hasonlóképpen történik a többi partnereinkkel is.  

Műsoros igény esetén, rendezvényeiken az AMI növendékei és tanárai, előzetes egyeztetés 

alapján vesznek részt. 

 

5. Térítési díj 

A nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 229/2012 (VIII.28.) 

kormányrendelet 34. § (1.) bek. b. Pontjában meghatározott esetben az alapfokú művészeti 

iskolában térítési díjat kell fizetni. A Tankerületi Központ Térítési és Tandíj számítási 

Szabályzata részletesen meghatározza, a térítési díj fizetésének mértékét és a szociális 

helyzetre adható kedvezményeket. A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 16 

§ (3) bekezdése alapján a hátrányos helyzetű. halmozottan hátrányos helyzetű a testi, 

érzékszervi (látási, hallási), középsúlyos és enyhe értelmi fogyatékos, továbbá az autista 

tanuló részére az első alapfokú művészetoktatásban való részvétel minden esetben ingyenes. 

A térítési díjakat az első félévben október 15-ig, a második félévben pedig március 15-ig kell 

a szabályzatban meghatározott módon és mértékben befizetni. A térítési díjmentesség és 

díjkedvezmény iránti kérelmet, szeptember folyamán kell beadni! 

6.A 2019-2020-as tanév rendje 

Tanévnyitó értekezlet:   2019. augusztus 30.  

Tanévnyitó ünnepség:   2019. szeptember 2. 

Órabeosztás:     2019. szeptember 6. 



 

 

A tanítás első napja (AMI)   2019. szeptember 10. 

Félévi meghallgatások időpontja 2020. január 17-24. 

Az első félév vége:    2020. január 24. 

A félévi bizonyítvány kitöltése:  2020. január 28. 

Év végi vizsgák időpontja:   2020. június 1-9. 

Beiratkozás, felvételi a 2019-2020-as tanévre 2020. június 10-11. 

Év végi bizonyítvány kitöltése:  2020. június 12.  

Utolsó tanítási nap (Ált. Isk.)     2020. június 15. 

 

6.1.. Tanítási szünetek 

Az őszi szünet.  A szünet előtti utolsó tanítási nap 2019. október 25. (péntek), a szünet 

utáni első tanítási nap 2019. november 4. (hétfő).  

A téli szünet. A szünet előtti utolsó tanítási nap 2019. december 20. (péntek), a szünet 

utáni első tanítási nap 2020. január 6. (hétfő).  

A tavaszi szünet. A szünet előtti utolsó tanítási nap 2020. április 8. (szerda), a szünet utáni 

első tanítási nap 2020. április 15. (szerda).  

A tanítási év első féléve 2020. január 24-ig tart. Az iskolák 2020. január 31-ig értesítik a 

szülőket az első félévben elért tanulmányi eredményekről. 

 december 7.-e szombat munkanap december 24.-e helyett 

 december 14.-e szombat munkanap december 27.-e helyett 

 
Utolsó tanítási nap (Ált. isk.) 2020. június 15.  

 

 

6.2.Nevelőtestületi értekezletek 

 Az első félév lezárását követően,  

 A második félév lezárását követően,  

 

6.3. A tanév további feladatai 
A térítési díjkedvezmény és a térítési díjmentesség iránti kérelmek begyűjtése  

2019. szeptember       Felelős: Szaktanárok 

Zeneiskolai Szülői értekezlet 2019. szeptember vége  Felelős: Kerekes József 

Törzslapok kitöltése 2019. október 1-ig    Felelős: Kerekes József 

A Zene Világnapja 2019. október 1.    Felelős: Kovács Henrik, G.né Sz. 

Enikő        

Nemzeti ünnep 2019. október 23.      Felelős Kovács Henrik 

Tanszaki hangversenyek 2019.november (megbeszélés alapján)  Felelősök: szaktanárok 



 

 

Észak Magyarországi Trombitástalálkozó 2019. november   Felelős Kerekes József 

Országos szaxofonverseny:  2019. November 15-16.  Felelős: Kerekes Eszter 

Adventi gyertyagyújtás a Róm. Kat. templomban 

2019. december 1. 8. 15. 22.      Felelős: Kovács Henrik 

           Kerekes Eszter 

Karácsonyváró hangverseny 2019. december 19.    Felelős: Vincze László 

Iskolai Karácsonyi Ünnepség 2019. december 20   Felelős: Kerekes József 

Farsang 2020. Február       

Növendékhangverseny 2020. február utolsó hete.     Felelős: Vincze László 

Nyílt napok (Iskolanyitogató) 2020. Tavasza    Felelősök: Szaktanárok 

„Reményi Ede” Emlékverseny. Heves Megyei Zeneiskolák Versenye  Felelősök: Szaktanárok 

XI. országos fuvola duó verseny 2020. 04. 17-19.   Felelős: Bodnár Angéla 

X. Jubileumi Heves megyei rézfúvós verseny 2020. április 3.  Felelősök: Szaktanárok 

Tanszaki hangversenyek 2020. április vége    Felelősök: Szaktanárok 

Kodály Zoltán szolfézs-népdal verseny 2020. 05. 8-10.  Felelős: G. Szánthó Enikő 

Hangszerbemutató az óvodákban, az iskolai beiratkozás előtt  

Általános iskolában 2020. június 7.     Felelős: Szaktanárok 

Házi Népdaléneklési Verseny Szihalom 2020. május    Felelős: G. Szánthó Enikő 

 

Ballagás 2020. június 13.      Felelős: Kerekes József 

                        Kovács Henrik 

             

Tanévzáró 2020. június 19.      Felelős: Kerekes Eszter 

           Vincze László 

           

„Opera nagykövete” program keretében 2-3. előadás, igény szerint  Felelős: Vincze László 

                    G. Szánthó Enikő 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Ütemterv 
 

Aug. 21. tantestületi alakuló értekezlet – felelős: igazgató  

Aug. 30. tanévnyitó tantestületi értekezlet  

 

Szeptember  
  

Dátum Feladat megnevezése Felelős 

2. Tanévnyitó ünnepély- első tanítási nap 
Veresné Bernát Csilla 

igazgató 

2. 

 

Házirend ismertetése, tűz- és munkavédelmi 

oktatás 

Szakkörök, sportkörök felmérése 

Napközi felmérése 

Étkeztetés felmérés 

osztályfőnökök 

 

20-ig Tanulási kép. mérése  1. o-ban Veresné Bernát Csilla 

2-6. E-napló feltöltése, törzslapok kitöltése osztályfőnökök, ig.h. 

27. Kerékpáros sportnap osztályfőnökök 

13-ig Tanmenetek leadása tanítók, tanárok 

10-ig 
Szakmai munkaközösségek 

munkaterveinek elkészítése 

munkaköz. vez. 

 

13-ig 
Diákönkormányzat összehívása 

(tisztújítás, éves munkaterv) 
DÖK segítő tanár 

16-17.  Szülői értekezletek   osztályfőnökök 

27-ig Orvosi vizsgálat megkérése intézményvezető 

  

Október 

  

Dátum  Feladat megnevezése  Felelős  

7.  Aradi vértanúk-megemlékezés  osztályfőnökök  

10.  Szülői szervezet összehívása osztályfőnökök  

15.-ig  BGR – 1.o. mérések tapasztalatai  intézményvezető  

15-ig  
Adatszolgáltatás a közoktatási  

információs tájékoztató rendszerbe  
intézményvezető  



 

 

15. Pályaválasztási kiállítás 
Zelei Rajmund 

8.o. of.  

11-ig 

25-ig  

Eltérő fejlődési ütemű tanulók felmérése,  

jelentése az Oktatási Hivatal felé  

1.o osztályfőnök 

Bukta Ferencné  

17. Pályaválasztási szülői értekezlet Zelei Rajmund 

 Továbbtanulási tájékoztatók  8. osztályfőnök  

22.  Nemzeti ünnep (Okt. 23.)  
7. osztályfőnök  

Kedvesné Újvári Anita 

  

November  
  

Dátum  Feladat megnevezése  Felelős  

15. Pályaorientációs nap 
iskolavezetés 

Zelei Rajmund 

22-ig 

Országos kompetencia méréshez, és idegen 

nyelvi méréshez szükséges adatok 

megküldése 

Intézményvezető 

29-ig DIFER vizsgálat 
1.o osztályfőnök 

Bukta Ferencné 

 

December  
  

Dátum  Feladat megnevezése  Felelős  

6-ig  Mikulás ünnep  osztályfőnökök 

  8-ig  

  11-ig 

8. osztályos tanulók jelentkezése központi 

írásbeli felvételi vizsgára és az Arany János 

Tehetséggondozó Programba  

  Zelei Rajmund  

19.  Karácsonyi ünnepi hangverseny  Kerekes József  

20.  Karácsonyi ünnepély  5.o.  

  

Január  
  

Dátum  Feladat megnevezése  Felelős  

18.   Központi írásbeli felvételi vizsga  Zelei Rajmund 



 

 

22. Félévi osztályozó értekezlet  

  31.  Tanulmányi eredményekről történő értesítők   

kiadása 

osztályfőnökök 

  Zeneiskolai félévi vizsgák  Kerekes József 

  SZMK összehívása  igazgató 

  

Február  
  

Dátum  Feladat megnevezése  Felelős  

3. 
Nevelőtestületi értekezlet: 1. félév értékelése, 

országos mérések értékelése, elemzése, 
 

4-6. Szülői értekezletek  

14.  Farsangi bál 

Kotánné Szentgyörgyi 

Szilvia 

 Zelei Rajmund 

  
Tankönyvrendelés elkészítése,  

engedélyeztetése  
Ragány András  

19-ig  
Továbbtanulók jelentkezési lapjainak 

továbbítása  
 igazgatóhelyettes 

25. Kommunista diktatúrák áldozatainak napja Richter Csaba 

  

Március  
  

Dátum  Feladat megnevezése  Felelős  

2-6. Pénz 7 Ragány András 

15-ig  Beiskolázási terv  Intézményvezető  

16. 

Nevelőtestületi értekezlet 

Téma: Esélyegyenlőség okai, problémái, 

megoldási lehetőségek 

 

13.  Nemzeti ünnep (Március 15.)  
6.oszt.főnök  

Bukta Edina 

23-27.  Digitális témahét  
Varga Pázmándi Eliza 

  

  
A módosító tanulói adatlapok megküldése a  

Felvételi Központnak  
Zelei Rajmund 

 

 

 



 

 

Április  

 

Dátum  Feladat megnevezése  Felelős  

 Iskolanyitogató Veresné Bernát Csilla 

  Tanulók beíratásával kapcsolatos feladatok  intézményvezető  

3. 
X. Jubileumi Heves megyei rézfúvós verseny 

 

AMI intézményegység 

vezető 

16. Holokauszt emléknap Richter Csaba 

20-24.  
Fenntarthatósági Hét 

Zöld Hetek programsorozat indítása  

Zelei Rajmund  

  

  

Május  

  

Dátum  Feladat megnevezése  Felelős  

1-ig Anyák napi ünnepségek  osztályfőnökök  

22.  Országos idegen nyelvi mérés   

27.  Országos Kompetencia mérés    

29. Gyermeknap 
DÖK vezető,  

mk. vezetők 

29-ig NETFIT eredményeinek feltöltése Pajor Péter 

 

Június  
  

Dátum  Feladat megnevezése  Felelős  

 4. Nemzeti összetartozás napja  

  Osztálykirándulások  Osztályfőnökök  

10. Osztályozó értekezlet   Intézményvezető  

13.  Ballagás   
7. osztályfőnök  

Zelei Rajmund  

18. Tanévzáró értekezlet  Intézményvezető  

19.  Tanévzáró ünnepély  
Kotánné Szentgyörgyi 

Szilvia 

  



 

 

A szorgalmi időszak végét követő időszak  

  

Augusztus  
  

Dátum  Feladat megnevezése  Felelős  

  Tantárgyfelosztás véleményeztetése  Igazgató  

  Tantárgyfelosztás, órarend véglegesítése  ig.helyettes  

  Javító vizsgák Osztályozó vizsgák  pedagógusok  

  Tanévnyitó ünnepségre való felkészülés  4. o osztályfőnök 

     






