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Munkaterv: 2017/2018 tanév
Fekete László Zeneiskola – Alapfokú Művészeti Iskola
A fekete László Zeneiskola – Alapfokú Művészeti Iskola nevelőtestülete, a 2011. évi
CXC. törvény, a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet, a 326/2013. (VIII. 30.) Kormány
rendelet a 13/2018. (VI. 14.) EMMI rendelet és a 27/1998. (VI.10.) MKM rendelet
alapján 2017. 08. 23-i értekezletén a következő munkatervet állította össze a
2018/2019-as tanévre.
Személyi feltételek:
Intézményünk engedélyezett álláshelyeinek száma: 16.
Ebből:


13 pedagógus



1 NOKS



2 technikai

Az intézményben tanító pedagógusok jogállása és képesítése:


11 fő teljes állású (7 nő), határozatlan időre kinevezett pedagógus,
valamennyien rendelkeznek a munkakörük betöltéséhez szükséges
végzettséggel. Közülük egyetemi (MA) végzettséggel rendelkezik 6 fő (5
nő), főiskolai (BA) végzettséggel rendelkezik 5 fő (2 nő).



5 fő (óraszámuk 2 álláshely óratömegét fedi le) óraadó pedagógus
foglalkoztatását tervezzük, közülük 4 fő (2 nő) már megállapodott
intézményünkkel. Iskolai végzettségük szerint 2 fő (2 nő) egyetemi (MA)
végzettséggel rendelkezik, 1 fő főiskolai (BA) végzettséggel rendelkezik,
1 fő pedig a DE-Zeneművészeti Kar nappali tagozatos hallgatója.
Jelenleg heti 10 óra (zongora-korrepetíció) ellátatlan, a feladat
ellátásához szükséges intézkedéseket megtettük.

Az intézmény kinevezett pedagógusai közül:


5 fő Pedagógus I.
o Boniszlavszky Edit
o Zbiskó Ágnes

o Bíró Ágnes
o Stefáni Róbert
o Németi Erzsébet


5 fő Pedagógus II.
o Gál-Mohos Marianna
o Taraszov Oleg
o Dr. Szalay Miklósné
o Koroknai Rózsa
o Kerekes András



1 fő Mesterpedagógus
o Kőmíves Miklós.

A PM és PSZE eljárásban szakértőként 1 fő Mesterpedagógus vesz részt:
Kőmíves Miklós – intézményvezető, szakértői napja: csütörtök.
Szakmai ellenőrzések:
Tanfelügyelet – minősítés:
Az oktatas.hu felületen jelenleg az intézményre, vagy az intézmény
valamely pedagógusára vonatkozó tanfelügyelet vagy minősítés
nemkerült kijelölésre.
Önértékelések:
Az elmúlt tanévben megtörtént Stefáni Attila és Bíró Ágnes önértékelése.
A két pedagógus második tanévét töltötte intézményünkben. Az
önértékeléshez kapcsolódó visszajelzések igazolták, hogy mindketten jól
beilleszkedtek

kollektívánkba.

Szakmai

munkájuk,

eredményeik

magasfokú szakmai teljesítményt tükröznek.
A tanév során az előzetes terveknek megfelelően Gál-Mohos Marianna
és Kerekes András készíti el önértékelését.
Továbbképzések:
Iskolánk két pedagógusa fejezte be az elmúlt tanév során posztgraduális
tanulmányait:



Gál-Mohos Marianna a BME képzésén „Közoktatási vezető és pedagógus
szakvizsga” végzettséget szerzett.



Kerekes András a DE-Zeneművészeti Kar „Fúvószenekari karmester” (MA)
tanulmányait befejezte. Jelenleg nyelvvizsgájára készül, hogy oklevelét
átvehesse.

Az intézmény pedagógusai rendszeresen részt vesznek a POK, a felsőoktatási
intézmények és a Metronom Kht. tanév közben meghirdetett továbbképzésein.
A továbbképzések teljesítésének dokumentumai megtalálhatóak az intézmény
továbbképzési programjához kapcsolódó tanéveként elkészített beiskolázási
tervben.
A továbbképzéseken való részvétel tervezhetőségét nehezíti, hogy a szakirányú
továbbképzések többsége tanév közben kerül meghirdetésre.
Az iskola nyitvatartási és tanítási rendje:
Az intézmény munkanapokon 800-2000 óráig tart nyitva.
Az iskola nyitására és zárására jogosult, egyéni riasztó kóddal rendelkezik:
Kőmíves Miklós – intézményvezető
Kerekes András – intézményvezető helyettes
Jakabné Széles Emese – iskolatitkár
Gulyás Mária – takarítónő
Ujvári Imre – karbantartó
A tanítási idő, a nyitvatartási időn belül tanáronként, egyéni órarendjüknek
megfelelően kerül meghatározásra.
Szombati napokon az intézmény vezetőjével történő előzetes egyeztetés alapján
lehet foglalkozásokat szervezni.
A vezetők ügyeleti rendje:
Az intézmény vezetői:


Kőmíves Miklós Mihály – intézményvezető



Kerekes András – intézményvezető helyettes



Koroknai Rózsa – munkaközösség vezető



Taraszov Oleg – munkaközösség vezető

Az intézmény vezetői feladatukat mind az intézmény székhelyén, mind pedig az
intézmény telephelyein ellátják.
Tanítási időben az intézmény vezetője, vagy az intézményvezető helyettes mindig
az intézményben tartózkodik. Amennyiben betegség, fellépés, mindkét vezetőt
érintő hivatali elfoglaltság vagy egyéb rendkívüli esemény miatt egyik vezető sincs
jelen az intézményben, a SZMSZ 7.§ (6) alapján kell eljárni.
Az intézményvezető fogadóórája: hétfő 1600-1800 óráig.
A tanulói létszámra vonatkozó adatok 2018. 09. 03-i állapot szerint:
A beiratkozott tanulók száma: 234 fő (121 leány)
Ebből feladat ellátási helyenként:


Tiszafüred (székhely): 157 fő (76 leány)



Tiszaszőlős (telephely): 27 fő (20 leány)



Tiszaszentimre (telephely): 11 fő (7 leány)



Tiszaörs (telephely): 27 fő (11 leány)



Tiszaderzs (telephely): 12 fő (7 leány)

Tárgyi feltételek:
Az elmúlt tanév során iskolánk új épületbe költözött. A fenntartó és a helyi
önkormányzat, valamint a szülők támogatásának köszönhetően a korábbinál
lényegesen jobb körülmények között kezdhetjük meg az új tanévet. Az új
épületben valamennyi pedagógus saját szaktanteremmel rendelkezik, ami
jelentősen megkönnyíti az órabeosztásokat. Az iskola saját, 100 fő
befogadására alkalmas hangversenyteremmel rendelkezik, ahol mindazokat a
hangversenyeket és rendezvényeket meg tudjuk tartani, amelyek nem kívánnak
nagy előadói apparátust (pl. zenekari hangversenyek). A közeljövőben várható
az épület nyílászáróinak cseréje, valamint a tetőszerkezet felújítása. Továbbra
is várjuk olyan pályázat kiírását, aminek segítségével megoldhatjuk a tantermek
hangszigetelését.
Az intézmény a feladatai ellátásához szükséges alapvető oktatási eszközökkel
és hangszerekkel rendelkezik. Az év során indult a fenntartó „hangszercsere”
programja. A program eredményeként a korábbiakat nagyságrendileg

meghaladó,

jelentős

összeg

áll

hangszerbeszerzésre

és

meglévő

hangszerparkunk karbantartására. Az iskolára vonatkozó költségkeret lehetővé
tette néhány nagyértékű, professzionális hangszer beszerzését is. A program a
következő években is folytatódni fog, így az iskolai hangszerpark – várhatóan –
jelentős minőségi változáson megy keresztül.
Az EFOP-3-2-4. projekt keretében 11 pedagógusunk kapott laptopot, így
lehetővé vált a digitális anyagok tanórai felhasználása, valamint az elektronikus
napló használata. Az intézmény vezetőinek munkáját egy-egy adminisztratív
célra használható új laptop segíti.
Továbbra sincs iskolánkban digitális tábla és projektor.
Kockázati tényezők a tanévben:
A művészetoktatás továbbra sem tudta azt a védelmet kiharcolni magának,
amely a köznevelés többi szereplőjét megilleti. Az a tény, hogy a művészeti
képzésben a tanulói jogviszony szülői kérésre bármikor megszüntethető,
különösen az egyéni órákat ellátó pedagógusok számára jelent egzisztenciális
bizonytalanságot. Tekintettel arra, hogy a művészeti képzés során tanulói
jogviszony jön létre, a tananyag tervezhetősége és számon kérhetősége
érdekében szükséges lenne, az egyéb köznevelési intézmények tanórán kívüli
foglalkozásait

megillető

védelemmel

azonos

feltételeket

biztosítani

képzésünknek.
Az intézményes művészeti képzés számára jelentős kockázati tényező,
tanulóink iskolai leterheltsége, valamint a reálisnál szélesebb körű egyéb
szabadidős tevékenységek kínálata. A különböző sport és „művészeti”
tevékenységeket biztosító üzleti vállalkozások esetenként az oktatási
intézményeket is érdekeltté teszik, hogy az ott tanuló diákok az általuk kínált
szolgáltatást vegyék igénybe. Ezeknek a kluboknak, egyesületeknek munkáját
tartalmi és kimeneti követelmények nem szabályozzák, sok esetben talmi
értékeket közvetítenek. A zenetanulás nagyon sok befektetett munkát igényel,
ami a szülők és iskolai pedagógusok támogatása nélkül nehezen kivitelezhető.
Ehhez viszont elengedhetetlenül szükséges, hogy partnereink elismerjék és

magukénak érezzék azt az értékrendet, amit közvetíteni igyekszünk tanulóink
számára.
A már jogviszonnyal rendelkező tanulóinkkal való foglalkozást nehezítő
tényező, diákjaink iskolai időbeosztása. A megnövekedett iskolai elfoglaltságok
következtében székhelyünkön az érdemi munkát 15 00 óra előtt nem tudjuk
megkezdeni, ekkor is főként a felső tagozatos és gimnazista korosztály tud
órára jönni. Legkisebb növendékeinkkel kénytelenek vagyunk az esti órákban
foglalkozni, ami számukra igen megterhelő és nagyon megnehezíti a hatékony
munkavégzést. Több esetben előfordul, hogy beiratkozott növendékek azért
nem kezdik meg nálunk tanulmányaikat, mert az általános iskolai szabályok
miatt nem tudjuk óráikat beosztani.
Telephelyeinken tudunk a kora délutáni órákban foglalkozásokat tartani.
Ezeken a helyeken a legnagyobb veszélyt a drasztikusan csökkenő
gyereklétszám jelenti. Jellemző, hogy sokan ezekről a településekről is a
székhely iskoláiba íratják be a gyerekeket, így még nehezebb számukra a
foglalkozások időpontjainak beosztása.
A tanév legfontosabb céljai:
Iskolánkban az egyéni képzés mellett nagyon fontosnak tartjuk a társas zenélés
lehetőségének megteremtését minél több tanulónk számára. Az elmúlt évek
erőfeszítéseinek eredményei már láthatóan jelen vannak az iskola mindennapi
életében.
Stabilan és egyre színvonalasabban működik az ifjúsági fúvószenekar
utánpótlását biztosító kis-zenekar.
Az iskolai énekkar az elmúlt tanév során – az általa elnyert pályázat feltételeinek
megfelelően – részt vett a KOTA „Éneklő ifjúság” minősítő hangversenyén, ahol
ARANY minősítést értek el.
Az

órarendszerinti

kamarazene

foglalkozásokon

kívül

is

tartunk

foglalkozásokat, és a főtárgyi órákat is kihasználjuk a társaszenélés
ismereteinek elsajátítására. A különböző kamarazenei formációk számára

kiváló bemutatkozási lehetőséget biztosítanak a települések hivatalos és civil
szervezeteinek rendezvényeire szóló szereplési felkérések.
A megelőző tanévek tapasztalatainak felhasználása:
Az elmúlt tanévek során szorosabb munkakapcsolatot alakítottunk ki, a közös
fenntartó által működtetett oktatási intézményekkel.
Telephelyeinken kézenfekvő az együttműködés, hiszen ezek az intézmények
adnak helyet képzésünknek. Ennek keretén belül növendékeink az iskolai
rendezvényeken
pedagógusaink

is

lehetőséget

tanulóikkal

részt

kapnak
vesznek

tudásuk
a

bemutatására,

települések

és

különböző

rendezvényein, ünnepségein.
Székhelyünkön, a tankerület által fenntartott oktatási intézmény mindkét
egységével kiváló munkakapcsolatban vagyunk. Programjainkat az elkészítés
fázisában egyeztetjük, a megvalósítás során pedig maximális támogatást
kapunk tőlük.
Sikeresnek bizonyult a művészeti iskola és az általános iskola kórusa
munkájának összekapcsolása. Az így együttműködő együttesek több sikeres,
együttes fellépésen vannak túl. A közös munkát ebben a tanévben is folytatjuk.
A nem állami fenntartású köznevelési intézményekkel történt egyeztetések nem
vezettek eredményre. Belső szabályozóik szigorú benntartózkodási előírásokat
tartalmaznak, így sok tanulónak csak a késő esti órákban tudunk foglalkozást
tartani. Ezek az intézmények a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 3.§. (3)
pontjában megfogalmazott tájékoztatási kötelezettségüknek nem tesznek
eleget, így nem minden esetben tudjuk tanulóink számára a foglalkozások
bepótlásának lehetőségét biztosítani.
A tanév helyi rendje:
Tanévünket a 13/2018. (VI.14.) Emmi rendelet alapján állítottuk össze. Ennek
megfelelően:


A tanév 2018. 09. 03-tól 2019. 06. 14-ig tart.



Az első tanítási nap: 2018. 09. 03.



Ez első félév utolsó tanítási napja: 2019. 01. 25.



A tanév utolsó tanítási napja: 2019. 06. 13.



Az őszi szünet: 2018. 10. 27-től 2018. 11. 04-ig tart.



A téli szünet: 2017. 12. 22-től 2019. 01. 02-ig tart.



A tavaszi szünet: 2019. 04. 18-tól 2019. 04. 23-ig tart.

Tanítás nélküli munkanapok:
Az emberi erőforrások minisztere 13/2018. (VI. 14.) Emmi rendelet 5.§. alapján
hat tanításnélküli munkanapot tarthatunk. A tanítás nélküli munkanapok
kiadásánál – szakmai céljaink megvalósításán túl – figyelembe vettük a többi
oktatási

intézmény

munkatervében

tervezett

programokat

is.

Ennek

megfelelően azokon a napokon, amikor tanulóink iskoláikban egész napos
rendezvényeken vesznek részt, későbbi programjaink megvalósítását elősegítő
szakmai programot szervezünk pedagógusainknak.


2018.11.21. (szerda) A Debreceni Kodály Zoltán Zeneművészeti
Szakgimnázium és AMI tanáraival és diákjaival közösen szervezett
szakmai nap. A nap során a szakgimnázium tanárai bemutató órákat
tartanak növendékeiknek, majd a középiskolás diákok hangversenyen
mutatják be tudásukat. A bemutató tanításon pedagógusaink, a
hangversenyen pedig az iskola tanulói, pedagógusai vesznek részt. Az
eseményre várjuk a megye többi zeneiskolájának pedagógusait is, az
intézmények a szükséges tájékoztatást megkapták. Ez a nap,
pályaorientációs célokat szolgál.



2018.12.01. (szombat) Az előzetes információk alapján tanulóink ezen
a napon, iskolai rendezvényeken vesznek részt. A tanítás nélküli
munkanapot, a 2018.12.28-i hangversenyre történő felkészülésre
fordítjuk. Az ”óév búcsúztató” hangverseny a városi ünnepségsorozat
reprezentatív eseménye. A városi sportcsarnokban több száz néző
élvezheti kollégáink, egykori és jelenlegi növendékeink műsorát. A
hangversenyen fellép az iskola zenekara, kórusa, meghívott szereplők.
Iskolánk pedagógusai szólista szerepben is bemutatkozhatnak.



2018.12.05.

Mikulás

hangverseny.

Iskolánk

reprezentatív

hangversenye. A hangversenyen fellépő tanulók a szülői szervezet

támogatásával ajándékcsomagot

kapnak.

A

hangverseny külső

helyszínen (Kovács Pál Művelődési Központ) kerül megrendezésre. A
helyszíni főpróba és a hangverseny az egész délutánt igénybe veszi.


2018.12.15. (szombat) Az előzetes információk alapján tanulóink ezen
a napon, iskolai rendezvényeken vesznek részt. A napot a 2019.02.22-i
hangversenyre történő felkészülésre használjuk fel.



2019.02.22.

Farsangi

hangverseny.

Minden

páratlan

évben

megrendezett eseményünk, az iskola diákságával közös szervezésben
valósul meg. A hangversenyen kalandozásokat teszünk a „populáris”
műfajok irányába, a zeneirodalom vicces, esetenként meghökkentő
opusaival

szórakoztatjuk

közönségünket.

A

hangverseny

a

szórakoztatáson kívül iránymutatás, a profilunktól távolabb eső zenei
irányzatok értékeinek felismeréséhez. A rendezvény előkészítése és
lebonyolítása egész napunkat igénybe veszi.


2019.05.02.

Anyák

napi

hangverseny.

Hagyományos

nagyrendezvényünkön diákjaink köszöntik szüleiket, nagyszüleiket. A
rendezvény külső helyszínen kerül lebonyolításra, a helyszíni főpróba és
a hangverseny egész tanítási időnket igénybe veszi.
Beszámolók, vizsgák rendje:
A törvényi előírások szerint a hangszeres (beleértve a vokális tanszakon
tanulókat is) képzésben résztvevő tanulók a tanév során kötelesek egy
nyilvános szereplésen rész venni, a tanév végén pedig bizottság előtt számot
adni tudásukról. Iskolánkban valamennyi tanszak évente két alkalommal rendez
tanszaki hangversenyeket, ahol a tanszak összes tanulója fellép, így teljesíti
kötelezettségét. A tanév végi vizsgák időpontjait a munkarend tartalmazza.
A kötelező és választott tárgyak során elsajátított ismeretekről az utolsó tanítási
héten órarend szerint megtartott zárófoglalkozásokon adnak számot tanulóink.
A zárófoglalkozáson a szaktanáron kívül az intézmény valamelyik vezetője is
részt vesz.

Az alapfokot elvégző tanulók számára művészeti alapvizsgát szervezünk. A
művészeti alapvizsga sikeres teljesítése feljogosít a továbbképző évfolyamaira
történő beiratkozásra.
Ebben a tanévben ismét van egy tanulónk, aki a továbbképző utolsó évfolyamát
végzi. Számára – amennyiben kérvényezi - az adott tárgyból megszervezzük a
művészeti záróvizsgát.
A művészeti alapvizsga és a művészeti záróvizsga letétele nem kötelező. A
vizsgát a nagykorú tanuló, vagy a kiskorú tanuló szüleinek írásos jelentkezése
esetén szervezzük meg.
Tanulmányi versenyek:


Tanulóink részvételét a különböző tanulmányi versenyeken a PP. 17.§. (1)-(6)
pontja szabályozza.



Az országos rendezésű hivatalos tanulmányi versenyeket a 13/2018. (VI.14.)
Emmi rendelet 3. melléklete tartalmazza. Tanítványaink a következő
versenyeken vehetnek részt:
o XIV. Országos klarinétverseny
o XI. Országos Bartók Béla Hegedű-duó verseny
o XV. Országos Zongoraverseny
o XIV. Országos „Alba Regia” Kamarazene-verseny
A versenyeket területi válogatók előzik meg, melyeknek pontos időpontja az
utazó szűri időbeosztásának megfelelően kerül kihirdetésre.



A Szolnoki POK által szervezett és támogatott regionális versenyek még
egyeztetés alatt vannak, hivatalos felhívásaik később jelennek meg. Ezeken a
versenyeken lehetőségeinkhez mérten részt kívánunk venni. Tervezett
versenyek és rendezőik:
o Fafúvós Verseny (Mezőtúr)
o Nemzetközi Hegedűfesztivál (Törökszentmiklós)
o XXI. Rézfúvósverseny (Tiszafüred)
o Tarnay Alajos Zongoraverseny (Jászberény)
A versenyek tervezett időpontja egyeztetés alatt van.



Iskolánk a PP. 17.§. (7) pontja alapján, a tanév során megrendezi a XXI.
Rézfúvósversenyt, melynek időpontja: 2019. 04. 13. A verseny a Szolnoki POK
illetőségéhez tartozó művészeti iskolák számára lett meghirdetve. A Zsűriben a
Debreceni Kodály Zoltán Zeneművészeti Szakgimnázium és AMI szaktanárai
vesznek részt, így lehetőséget teremtünk, hogy megismerhessék a régió
tehetséges diákjait.
A felkért művészek:
o Törőné Tóth Márta – harsonaművész, tanszakvezető
o Csősz János – trombitaművész, tanár, a Kodály Filharmonikusok
szólamvezetője
o Győrfi

Péter

–

kürtművész,

tanár,

a

Kodály

Filharmonikusok

szólamvezetője
Nevelőtestületi értekezletek:


2018. 08. 23. Tanévnyitó értekezlet



2019. 01. 30. Nevelőtestületi értekezlet. Az I. félév értékelése és lezárása.



2019. 04. 17. A tanév zárásával és a beiskolázással kapcsolatos teendők
egyeztetése.

Az

e-napló

kísérleti

alkalmazásának

tapasztalatai,

a

bevezetéséhez szükséges intézkedések megbeszélése.


2019. 06. 14. Tanévzáró értekezlet.



Az előre nem tervezett nevelőtestületi értekezletek összehívására vonatkozó
szabályokat az SzMSz. 5.§. (1). c. pontja tartalmazza.

Megemlékezések, ünnepek:


Iskolánk, sajátos munkarendje miatt nem szervez megemlékezést tanulóinak
nemzeti ünnepeinken.



Tanulóinkat felkészítjük, hogy iskoláik ünnepségein közreműködjenek.



Tanulóink rendszeresen fellépnek az önkormányzat nemzeti ünnepeinken
szervezett megemlékezésein.



Részvételünket a megemlékezéseken az SzMSz. 10.§-a tartalmazza.

Szülői értekezletek, fogadó órák:
Iskolánkban a szülőkkel szervezett találkozás tanszaki hangversenyek keretein
belül zajlik, melyeknek időpontját munkarendünk tartalmazza. Ezeken a
hangversenyeken az adott pedagógus valamennyi növendéke fellép, így a
szülők képet kaphatnak gyermekük munkájáról. A hangversenyeket követően
mód van a fő- és kötelező tárgy tanáraival történő személyes beszélgetésre is.
Tanulóink szülei előre egyeztetett időpontban a tanév közben is bármikor
megkereshetik gyermekeik tanárait. Megkönnyítik a kapcsolattartást a
pedagógusok által a közösségi hálón létrehozott csoportok, ahol diákjaink illetve
szüleik gyorsan, naprakészen tájékozódhatnak a tanszak munkájáról, illetve
kapcsolatot létesíthetnek egymással.
Iskolánk honlapja mindig naprakész információkkal van feltöltve, így az
érdeklődők nyomon követhetik munkánkat.
Az intézmény vezetőjének fogadóórája: hétfő 16 00-1800 óráig.
Az iskola szakmai kapcsolatai:
Az intézmény aktív kapcsolatban van a tankerület valamennyi zeneoktatással
foglalkozó intézményével. Programjainkat összehangoljuk, a vezetők és a
pedagógusok rendszeres kapcsolatban vannak egymással.
Szoros kapcsolatban állunk a Debreceni Kodály Zoltán Zeneművészeti
Szakgimnázium és AMI-val. Zenei pályán továbbtanuló növendékeink többsége
ebbe az iskolába szeretne bekerülni. A sikeres továbbtanulás érdekében az
iskola tanárai és növendékei minden tanévben tartanak egy szakmai napot
intézményünkben, ahol igyekeznek bemutatni iskolájukat. Pályára készülő
növendékeink tanárukkal rendszeresen beutaznak Debrecenbe, ahol a
felvételire történő felkészüléshez iránymutatást, szakmai segítséget kapnak.
A „Magyar Zene és Művészeti Iskolák Szövetsége” szakmai szervezetben a
nevelőtestület

egyhangú

állásfoglalása

alapján

jogviszonyunkat megszüntettük. A szervezet
semmilyen formában nem segítette működésünket.

2018-ban

tagsági

működése, tevékenysége

Beiskolázás:
Az új épület adta lehetőségeket kihasználva ebben az évben változtatunk eddigi
beiskolázási gyakorlatunkon. A korábbi években mi jártuk végig az oktatási
intézményeket, idén viszont – az intézményekkel egyeztetve – iskolánkban
szeretnénk

hangszerbemutató

hangversenyeket

rendezni.

Leendő

tanítványaink így nem csak a választható hangszereket és a tanárokat, hanem
az oktatás helyszínét is megismerhetik. Az érdeklődő tanulók hazavihetik
szüleiknek szórólapjainkat, amely a képzési lehetőségeken kívül tartalmazza a
felvételi időpontját, valamint az iskola látogatásának feltételeit. A beiratkozás
időpontját közzétesszük:


Honlapunkon.



Hirdetőtáblánkon



Az oktatási intézmények hirdetőtábláin elhelyezett plakátokon.



A város polgárai által sűrűn látogatott egészségügyi, kulturális és
kereskedelmi intézményekben, plakátokon.



A helyi médiában.

Bemutató hangversenyeinket az intézményekkel történő egyeztetést követően
2019. 05. 21-23-ig tervezzük megtartani.
Az új jelentkezők részére az alkalmassági vizsgálata és a beiratkozás időpontja:
2019. 06. 03-05-ig.
Központi mérések, értékelések:
Az alapfokú művészeti iskolákban központi felmérések nincsenek. Munkánk
eredményességét a versenyeken, felvételiken elért sikereink támasztják alá.
Fontos szakmai visszajelzéseket kapunk munkánkról az önértékelések,
valamint a tanfelügyeleti eljárások során.
Az iskola részletes munkarendjét a dokumentum mellékletét képező időrendi táblázat
tartalmazza.
Tiszafüred, 2018. 08. 31.
Kőmíves Miklós
Intézményvezető

Legitimációs záradék:

A nevelőtestület nyilatkozata:
A munkatervet az intézmény nevelőtestülete a 2018. 08. 23-án megtartott
nevelőtestületi értekezletén elfogadta.

…………............……………
hitelesítő nevelőtestületi tag

……………………………….
hitelesítő nevelőtestületi tag

Intézményi tanács:
Az intézményi munkatervet az intézményi tanács megismerte, annak
tartalmával egyetért. Aláírásommal tanúsítom, hogy az intézményi tanács
véleményezési jogát a jogszabályoknak megfelelően gyakorolta.
Tiszafüred, …………….. év ………….. hónap …… nap

……………………………..
intézményi tanács képviselője

Szülői szervezet:
Az intézményi munkatervet a szülői szervezet megismerte, annak tartalmával
egyetért. Aláírásommal tanúsítom, hogy a szülői szervezet véleményezési jogát
a jogszabályoknak megfelelően gyakorolta.
Tiszafüred, …………….. év ………….. hónap …… nap

………………...…………..
szülői szervezet képviselője

Fekete László Zeneiskola - Alapfokú Művészeti Iskola
Melléklet a munkatervhez 2018/2019
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

dátum
2018.08.20
hétfő
2018.08.21
kedd
2018.08.22
szerda
2018.08.23
csütörtök
2018.08.24
péntek
2018.08.25
szombat
2018.08.26
vasárnap
2018.08.27
hétfő
2018.08.28
kedd
2018.08.29
szerda
2018.08.30
csütörtök
2018.08.31
péntek
2018.09.01
szombat
2018.09.02
vasárnap
2018.09.03
hétfő
2018.09.04
kedd
2018.09.05
szerda
2018.09.06
csütörtök
2018.09.07
péntek
2018.09.08
szombat
2018.09.09
vasárnap

22

2018.09.10

hétfő

23
24
25
26
27
28

2018.09.11
2018.09.12
2018.09.13
2018.09.14
2018.09.15
2018.09.16

kedd
szerda
csütörtök
péntek
szombat
vasárnap

esemény

időpont

helyszín

résztvevők

felelős

tanévnyitó értekezlet

14:00

FLZ-AMI

nevelőtestület

Kőmíves M - Kerekes A.

FLZ-AMI

szaktanárok

munkaközösségvezetők,
iskolatitkár

szaktanárok

munkaközösségvezetők

szaktanárok

munkaközösségvezetők

A tanév kezdéséhez kapcsolódó
10:00-16:00
teendők elvégzése.

órabeosztás

Az órarend szerinti tanítás
kezdete.

12:00-18:00 FLZ-AMI, telephelyek

órarend
szerint

FLZ-AMI, telephelyek

29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39

2018.09.17
2018.09.18
2018.09.19
2018.09.20
2018.09.21
2018.09.22
2018.09.23
2018.09.24
2018.09.25
2018.09.26
2018.09.27

hétfő
kedd
szerda
csütörtök
péntek
szombat
vasárnap
hétfő
kedd
szerda
csütörtök

40

2018.09.28

péntek

41
42

2018.09.29
2018.09.30

szombat
vasárnap

43

2018.10.01

hétfő

44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58

2018.10.02
2018.10.03
2018.10.04
2018.10.05
2018.10.06
2018.10.07
2018.10.08
2018.10.09
2018.10.10
2018.10.11
2018.10.12
2018.10.13
2018.10.14
2018.10.15
2018.10.16

kedd
szerda
csütörtök
péntek
szombat
vasárnap
hétfő
kedd
szerda
csütörtök
péntek
szombat
vasárnap
hétfő
kedd

Naplók, törzskönyvek
leadásának határideje.

14:00

titkárság

A zenei világnap megünneplése

17:00

KPMK

Nevelőtestületi értekezlet
TK értekezlet

10:00

FLZ-AMI
Mezőtúr

munkanap

szaktanárok,
iskolatitkár

Közös rendezvény a
város zenei
együtteseivel.
nevelőtestület

Kőmíves Miklós

Kőmíves Miklós
Kőmíves Miklós

59

2018.10.17

szerda

60
61
62
63
64
65
66
67

2018.10.18
2018.10.19
2018.10.20
2018.10.21
2018.10.22
2018.10.23
2018.10.24
2018.10.25

csütörtök
péntek
szombat
vasárnap
hétfő
kedd
szerda
csütörtök

68

2018.10.26

péntek

69
70
71
72
73
74
75
76
77

2018.10.27
2018.10.28
2018.10.29
2018.10.30
2018.10.31
2018.11.01
2018.11.02
2018.11.03
2018.11.04

szombat
vasárnap
hétfő
kedd
szerda
csütörtök
péntek
szombat
vasárnap

78

2018.11.05

hétfő

79
80
81
82
83
84
85
86
87
88

2018.11.06
2018.11.07
2018.11.08
2018.11.09
2018.11.10
2018.11.11
2018.11.12
2018.11.13
2018.11.14
2018.11.15

kedd
szerda
csütörtök
péntek
szombat
vasárnap
hétfő
kedd
szerda
csütörtök

Őszi növendékhangverseny.

17:00

FLZ-AMI

Bíró Ágnes, Dr. Szalay Miklósné

heti pihenőnap

Az őszi szünetet megelőző
utolsó tanítási nap.

Az ószi szünetet követő első
tanítási nap.
TK értekezlet

Karcag

Munkanap

"B" tagozatos meghallgatás

14:30

FLZ-AMI

szaktanárok

munkaközösségvezetők

89
90
91
92
93

2018.11.16
2018.11.17
2018.11.18
2018.11.19
2018.11.20

péntek
szombat
vasárnap
hétfő
kedd

94

2018.11.21

szerda

95
96
97
98
99
100
101
102
103

2018.11.22
2018.11.23
2018.11.24
2018.11.25
2018.11.26
2018.11.27
2018.11.28
2018.11.29
2018.11.30

csütörtök
péntek
szombat
vasárnap
hétfő
kedd
szerda
csütörtök
péntek

104

2018.12.01

szombat

105

2018.12.02

vasárnap

106

2018.12.03

hétfő

107

2018.12.04

kedd

108

2018.12.05

szerda

109
110
111
112
113
114
115

2018.12.06
2018.12.07
2018.12.08
2018.12.09
2018.12.10
2018.12.11
2018.12.12

csütörtök
péntek
szombat
vasárnap
hétfő
kedd
szerda

szakmai nap (tanítás nélküli
munkanap)

14:30

FLZ-AMI

szaktanárok

Taraszova Marianna

előképzős csoportok
hangversenye

16:30

FLZ-AMI

szolfézstanárok

Boniszlavszky Edit, Gál-Mohos
Marianna

Mikulás hangverseny (tanítás
nélküli munkanap)

18:00

KPMK

szaktanárok

Stefáni Róbert, Gál-Mohos
Marianna

növendékhangverseny

18:00

FLZ-AMI

szaktanárok

Taraszov Oleg, Zbiskó Ágnes

Munkanap, dec. 24-e helyett
(tanítás nélküli munkanap)
Felkészülés a dec. 28-i
hangversenyre.

116

2018.12.13

csütörtök

117

2018.12.14

péntek

118

2018.12.15

szombat

119
120

2018.12.16
2018.12.17

vasárnap
hétfő

121

2018.12.18

növendékhangverseny

16:30

Tiszaszőlős

telephelyen tanítók Boniszlavszky Edit, Zbiskó Ágnes

növendékhangverseny

14:00

Tiszaszentimre

telephelyen tanítók

növendékhangverseny

16:00

Tiszaörs

telephelyen tanítók

növendékhangverseny
Zongora tanszaki hangverseny

14:00
17:00

Tiszaderzs
FLZ-AMI

telephelyen tanítók
zongora tanszak

Főpróba

14:00

???

szaktanárok

"Ó-év" búcsúztató hangverseny

18:00

városi sportcsarnok

szaktanárok

Munkanap dec. 31-e helyett
(Tanítás nélküli munkanap)
Felkészülés a 2019.02.22-i
hangversenyre.

kedd

122

2018.12.19

szerda

123

2018.12.20

csütörtök

124

2018.12.21

péntek

125
126
127
128
129
130

2018.12.22
2018.12.23
2018.12.24
2018.12.25
2018.12.26
2018.12.27

szombat
vasárnap
hétfő
kedd
szerda
csütörtök

131

2018.12.28

péntek

132
133
134
135
136

2018.12.29
2018.12.30
2018.12.31
2019.01.01
2019.01.02

szombat
vasárnap
hétfő
kedd
szerda

137

2019.01.03

csütörtök

Dr. Szalay Miklósné, Taraszov
Oleg
Gál-Mohos Marianna, Stefáni
Róbert
Németi Erzsébet, Bíró Ágnes
Taraszov Oleg, Zbiskó Ágnes

A téli szünetet megelőző utolsó
tanítási nap.

A téli szünetet követő első
tanítási nap.

Kerekes András

138
139
140
141
142
143
144
145
146
147

2019.01.04
2019.01.05
2019.01.06
2019.01.07
2019.01.08
2019.01.09
2019.01.10
2019.01.11
2019.01.12
2019.01.13

péntek
szombat
vasárnap
hétfő
kedd
szerda
csütörtök
péntek
szombat
vasárnap

148

2019.01.14

hétfő

149

2019.01.15

kedd

150

2019.01.16

szerda

151

2019.01.17

csütörtök

152

2019.01.18

péntek

153
154
155
156
157
158

2019.01.19
2019.01.20
2019.01.21
2019.01.22
2019.01.23
2019.01.24

szombat
vasárnap
hétfő
kedd
szerda
csütörtök

159

2019.01.25

péntek

160
161
162
163

2019.01.26
2019.01.27
2019.01.28
2019.01.29

szombat
vasárnap
hétfő
kedd

TK értekezlet

Mélyréz és harmonika tanszaki
hangverseny
Népzene, hegedű és rézfúvós
tanszaki hangverseny
Rézfúvós és ütő tanszaki
hangverseny
A kötelező és választott
tantárgyak érdemjegyeinek
kifüggesztése
Fafúvós tanszaki hangverseny

Az I. félév utolsó tanítási napja

Berekfürdő

Dr. Szalay Miklósné, Stefáni
Róbert

17:00

FLZ-AMI

tanszakok

17:00

FLZ-AMI

tanszakok

17:00

FLZ-AMI

tanszakok

14:00

tanári szoba
hirdetőtábla

szaktanárok

munkaközösségvezetők

17:00

FLZ-AMI

tanszakok

Bíró Ágnes, Koroknai Rózsa

Kovácsné Kenyeres Márta,
Rőmer Ottó, Kerekes András
Németi Erzsébet, Kerek
Csombor

164
165

2019.01.30
2019.01.31

szerda
csütörtök

166

2019.02.01

péntek

167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186

2019.02.02
2019.02.03
2019.02.04
2019.02.05
2019.02.06
2019.02.07
2019.02.08
2019.02.09
2019.02.10
2019.02.11
2019.02.12
2019.02.13
2019.02.14
2019.02.15
2019.02.16
2019.02.17
2019.02.18
2019.02.19
2019.02.20
2019.02.21

szombat
vasárnap
hétfő
kedd
szerda
csütörtök
péntek
szombat
vasárnap
hétfő
kedd
szerda
csütörtök
péntek
szombat
vasárnap
hétfő
kedd
szerda
csütörtök

187

2019.02.22

péntek

188
189
190
191
192
193
194

2019.02.23
2019.02.24
2019.02.25
2019.02.26
2019.02.27
2019.02.28
2019.03.01

szombat
vasárnap
hétfő
kedd
szerda
csütörtök
péntek

Nevelőtestületi értekezlet

10:00

FLZ-AMI

Az I. félévi értesítők kiadásának
határideje

Kőmíves Miklós
szaktanárok

TK értekezlet

Farsangi hangverseny (tanítás
nélküli munkanap)

nevelőtestület

Kisújszállás

18:00

KPMK

Kőmíves Miklós, Kerekes András

195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227

2019.03.02
2019.03.03
2019.03.04
2019.03.05
2019.03.06
2019.03.07
2019.03.08
2019.03.09
2019.03.10
2019.03.11
2019.03.12
2019.03.13
2019.03.14
2019.03.15
2019.03.16
2019.03.17
2019.03.18
2019.03.19
2019.03.20
2019.03.21
2019.03.22
2019.03.23
2019.03.24
2019.03.25
2019.03.26
2019.03.27
2019.03.28
2019.03.29
2019.03.30
2019.03.31
2019.04.01
2019.04.02
2019.04.03

szombat
vasárnap
hétfő
kedd
szerda
csütörtök
péntek
szombat
vasárnap
hétfő
kedd
szerda
csütörtök
péntek
szombat
vasárnap
hétfő
kedd
szerda
csütörtök
péntek
szombat
vasárnap
hétfő
kedd
szerda
csütörtök
péntek
szombat
vasárnap
hétfő
kedd
szerda

TK értekezlet

Tomajmonostora

Nemzetközi zongorafesztivál
Nemzetközi zongorafesztivál

Törökszentmiklós
Törökszentmiklós

TK értekezlet

Törökszentmiklós

227

2019.04.03

szerda

228
229
230
231
232
233

2019.04.04
2019.04.05
2019.04.06
2019.04.07
2019.04.08
2019.04.09

csütörtök
péntek
szombat
vasárnap
hétfő
kedd

234

2019.04.10

szerda

235
236

2019.04.11
2019.04.12

csütörtök
péntek

237

2019.04.13

szombat

238
239
240

2019.04.14
2019.04.15
2019.04.16

vasárnap
hétfő
kedd

241

2019.04.17

szerda

242
243
244
245
246
247

2019.04.18
2019.04.19
2019.04.20
2019.04.21
2019.04.22
2019.04.23

csütörtök
péntek
szombat
vasárnap
hétfő
kedd

248

2019.04.24

szerda

249
250
251
252
253

2019.04.25
2019.04.26
2019.04.27
2019.04.28
2019.04.29

csütörtök
péntek
szombat
vasárnap
hétfő

Tavaszi növendékhangverseny I.

17:00

FLZ-AMI

Németi Erzsébet, Koroknai
Rózsa

Tavaszi növendékhangverseny
II.

17:00

FLZ-AMI

Stefáni Róbert, Taraszov Oleg

Térségi rézfúvósverseny

10:00

FLZ-AMI

POK illetőségű
iskolák

Kőmíves Miklós, Kerekes András

Nevelőtestületi értekezlet
A tavaszi szünetet megelőző
utolsó tanítási nap

10:00

FLZ-AMI

nevelőtestület

Kőmíves Miklós

A tavaszi szünetet követő első
tanítási nap

254
255

2019.04.30
2019.05.01

kedd
szerda

256

2019.05.02

csütörtök

257
258
259
260

2019.05.03
2019.05.04
2019.05.05
2019.05.06

péntek
szombat
vasárnap
hétfő

261

2019.05.07

262

Anyák napi hangverseny
(tanítás nélküli munkanap)

17:00

KPMK

Gál-Mohos Marianna, Dr. Szalay
Miklósné

kedd

Hangverseny

14:00

Tiszaszentimre

szerda
szerda
csütörtök
péntek
szombat
vasárnap
hétfő
kedd
szerda
csütörtök
péntek
szombat
vasárnap
hétfő
kedd
szerda
csütörtök
péntek

Hangverseny
TK értekezlet
Hangverseny
Hangverseny

14:00

263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278

2019.05.08
2019.08.08
2019.05.09
2019.05.10
2019.05.11
2019.05.12
2019.05.13
2019.05.14
2019.05.15
2019.05.16
2019.05.17
2019.05.18
2019.05.19
2019.05.20
2019.05.21
2019.05.22
2019.05.23
2019.05.24

17:00
16:00

Tiszaderzs
Túrkeve
Tiszaszőlős
Tiszaörs

előképzős csoportok
hangversenye

16:30

FLZ-AMI

szolfézstanárok

Hangszerbemutató
Hangszerbemutató
Hangszerbemutató
"B" tagozatos meghallgatás

10:00
10:00
10:00
14:00

FLZ-AMI
FLZ-AMI
FLZ-AMI
FLZ-AMI

tanszakok
tanszakok
tanszakok

279

2019.05.25

szombat

Volt növendékek hangversenye

16:00

FLZ-AMI

280

2019.05.26

vasárnap

281

2019.05.27

hétfő

Művészeti alapvizsga (szolfézs)

15:00

FLZ-AMI

Taraszov Oleg, Dr. Szalay
Miklósné
Bíró Ágnes, Németi Erzsébet
Koroknai Rózsa, Zbiskó Ágnes
Stefáni Róbert, XX

Boniszlavszky Edit, Gál-Mohos
Marianna

Kőmíves Miklós
Kőmíves Miklós
Kőmíves Miklós
munkaközösségvezetők
Kerekes András

tanszak tanárai

Kőmíves Miklós

281

2019.05.27

hétfő
Főtárgyvizsga

282

2019.05.28

kedd

Főtárgyvizsga

13:30

Tiszaderzs

14:00

Tiszaszentimre

16:00

Tiszaörs

tanszakvezetők
tanszakvezetők

283

2019.05.29

szerda

Népzene, hegedű és zongora
vizsga

14:00

FLZ-AMI

tanszakvezetők

284

2019.05.30

csütörtök

Harmonika és zongora vizsga

14:00

FLZ-AMI

tanszakvezetők

285
286
287

2019.05.31
2019.06.01
2019.06.02

péntek
szombat
vasárnap

Fafúvós vizsga

14:00

FLZ-AMI

tanszakvezetők

288

2019.06.03

hétfő

Alkalmassági vizsga, jelentkezés
14:00-18:00
a 2019/2020 tanévre
Rézfúvós vizsga

14:00

Alkalmassági vizsga, jelentkezés
14:00-18:00
a 2019/2020 tanévre
289

2019.06.04

Gál-Mohos Marianna,
Boniszlavszky Edit

FLZ-AMI
FLZ-AMI

tanszakvezetők

290

2019.06.05

szerda

291

2019.06.06

csütörtök

292

2019.06.07

péntek

293
294
295
296

2019.06.08
2019.06.09
2019.06.10
2019.06.11

szombat
vasárnap
hétfő
kedd

16:00

Alkalmassági vizsga, jelentkezés
14:00-18:00
a 2019/2020 tanévre
adminisztráció
Hangszeres alap és záróvizsga

adminisztráció

14:00

Németi Erzsébet, Stefáni Róbert

FLZ-AMI

Gál-Mohos Marianna,
Boniszlavszky Edit

Tiszaszőlős

Németi Erzsébet, Zbiskó Ágnes,
Koroknai Rózsa, Dr. Szalay
Miklósné

kedd
Főtárgyvizsga

Bíró Ágnes, Németi Erzsébet
Taraszov Oleg, Dr. Szalay
Miklósné
Stefáni Róbert, xxx
Kovácsné Kenyeres Márta,
Rőmer Ottó, Taraszova
Marianna
Dr. Szalay Miklósné, Zbiskó
Ágnes, Taraszov Oleg
Koroknai Rózsa, Bíró Ágnes

tanszakvezetők

Gál-Mohos Marianna,
Boniszlavszky Edit

FLZ-AMI

FLZ-AMI

szaktanárok
szaktanárok

szaktanárok

Kőmíves Miklós

297

2019.06.12

szerda

egyeztetés

298

2019.06.13

csütörtök

egyeztetés

299

2019.06.14

péntek

300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326

2019.06.15
2019.06.16
2019.06.17
2019.06.18
2019.06.19
2019.06.20
2019.06.21
2019.06.22
2019.06.23
2019.06.24
2019.06.25
2019.06.26
2019.06.27
2019.06.28
2019.06.29
2019.06.30
2019.07.01
2019.07.02
2019.07.03
2019.07.04
2019.07.05
2019.07.06
2019.07.07
2019.07.08
2019.07.09
2019.07.10
2019.07.11

szombat
vasárnap
hétfő
kedd
szerda
csütörtök
péntek
szombat
vasárnap
hétfő
kedd
szerda
csütörtök
péntek
szombat
vasárnap
hétfő
kedd
szerda
csütörtök
péntek
szombat
vasárnap
hétfő
kedd
szerda
csütörtök

nevelőtestületi értekezlet
Ünnepélyes tanévzáró

Kirándulás

beosztás
szerint
beosztás
szerint
14:00
17:00

FLZ-AMI

Kőmíves Miklós

FLZ-AMI

Kőmíves Miklós

FLZ-AMI
FLZ-AMI

Szarvas

nevelőtestület

Kőmíves Miklós
Kőmíves Miklós

Gál_mohos Marianna, Kereke
András

327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359

2019.07.12
2019.07.13
2019.07.14
2019.07.15
2019.07.16
2019.07.17
2019.07.18
2019.07.19
2019.07.20
2019.07.21
2019.07.22
2019.07.23
2019.07.24
2019.07.25
2019.07.26
2019.07.27
2019.07.28
2019.07.29
2019.07.30
2019.07.31
2019.08.01
2019.08.02
2019.08.03
2019.08.04
2019.08.05
2019.08.06
2019.08.07
2019.08.08
2019.08.09
2019.08.10
2019.08.11
2019.08.12
2019.08.13

péntek
szombat
vasárnap
hétfő
kedd
szerda
csütörtök
péntek
szombat
vasárnap
hétfő
kedd
szerda
csütörtök
péntek
szombat
vasárnap
hétfő
kedd
szerda
csütörtök
péntek
szombat
vasárnap
hétfő
kedd
szerda
csütörtök
péntek
szombat
vasárnap
hétfő
kedd

360
361
362
363
364
365

2019.08.14
2019.08.15
2019.08.16
2019.08.17
2019.08.18
2019.08.19

szerda
csütörtök
péntek
szombat
vasárnap
hétfő

