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Elemek Definíció / meghatározás / tartalom Jogszabályi hivatkozás

1. HELYZETELEMZÉS

1.1. Személyi feltételek

1.2. Pedagógus adatok A fenntartó jóváhagyja a felvett gyereklétszámhoz rendelt szükséges 
státuszhelyeket az iskola igényeinek figyelembevételével. Kötött státuszhely 
meghatározást nem alkalmaz. Szaktanácsadót egy főt vesz igénybe: Elekné Nagy 
Andrea, tantárgygondozó szaktanácsadó

Pedagógusok létszáma: 

Óraadó: 8 fő, Részmunkaidős: 20 fő, Teljes munkaidős: 21 fő

Új pedagógusok: Ritter Zsófia határozott idejű munkaszerződéses félállásos 
gitár tanár, Rogner Emília óraadó zongoratanár

Új szerepkörök Király Balázs gyakorlatvezető Magyar Táncművészeti Egyetem,
Kiss Dorottya gyakorlatvezető tanár PTE Művészeti Kar, Lencsés Lídia Julianna 
mentortanár PTE Művészeti Kar

Munkaközösségvezetők: Gettoné Móder Anikó pengetős tanszak, Fehér Dóra 
fafúvós tanszak, G Szabó Marian zongora tanszak, Ján Boglárka vonós tanszak, 
Hódosi Cecília szofézs, zeneelmélet tanszak.
Új igazgatóhelyettes került kinevezésre a megnövekedett tánctagozat munkáinak 
ellátására jancsi Zsolt személyében. Az igazgató helyettesi szerepkörök a 
következő képpen alakulnak a tanévben: általános helyettes Mits Arnold, Pécsi 
Zenede, TVT, Bogád telephely vezetője Hódosi Cecília, tánctanszakos 
telephelyek vezetője Jancsi Zsolt. Hódosi Cecília és jancsi Zsolt rendelkezik 
közoktatásvezetői képesítéssel, Mits Arnold a tanévben fejezi be a képzést. Külön
megbízással Olasz és Egerág telephelyek szervezését Zsoldosné Puskás Beáta 
látja el. 

A nevelőtestület rendelkezik a feladatellátásához szükséges végzettségekkel a 
következő kitételekkel: Csóka Levente, Orosz Anett, Popovics Jelena a 
végzettség megszerzéséhez szükséges képzés végzős hallgatója, Radnai Tamás 
BA diplomával rendelkezik, jelenleg nappali tagozatos MA hallgató. 

2011. évi CXC. törvény 
a nemzeti köznevelésről 
61. § (2)

3. sz. melléklet a 2011. 
évi CXC. törvényhez
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1.2.1.Megbízatások, ellátott 
feladatok

A kötelező órák ellátásán felüli időkeretben minden pedagógus köteles az iskola 
rendezvényeinek, versenyeinek, külső rendezvények előkészítésének feladataiban
részt venni. Az iskola együtteseinek, művészeti csoportjainak vezetésére a 
következő bontás alapján látnak el feladatot: Diabelli Gitárzenekar Gettoné 
Móder Anikó, rézfúvós kamara zenekar Fűzy Máté, népi zenekari fellépések 
Szemző Angéla, társastánc fellépések Jancsi Zsolt, 

Néptánc csoportok fellépései Balogh János, ütő hangszeres kamaracsoportok 
Oláh Zsófia, zongorakíséretek beosztása, szervezése G Szabó Marian, vonós 
szakmai napok, kamara produkciók Ján Boglárka. Képzőművészeti projektek 
felelőse Kiss Dorottya. 

Az óraadó tanárok által ellátott feladatok: 

Aubrecht Dénes: klarinét és szaxofon oktatás , 4 óra
Bosnyák Málna Kitti: zongora, orgona oktatás, 8 óra
Csernik János: furulya, rézfúvó hangszerek oktatása, 11 óra
Ján Fruzsina: hegedű oktatás, 4,5 óra
Martos Csongor: népi hangszerek oktatása, 7 óra 
PÉTERSZ ÁRPÁD: rézfúvós hangszerek oktatása, 5 óra 
SZÁNTÓ PÉTERNÉ: zongora oktatás, 3 óra 
Szkladányi Judit: zongora, 8 óra 

326/2013. (VIII. 31.) 
Korm. r. 17. § (1)

2011. évi CXC. törvény 
a nemzeti köznevelésről 
4. § 21.

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

-
326/2013. (VIII. 31.) 
Korm. r. 19. § (1)

1.2.3. A tanévben minősítésre 
jelentkezett pedagógusok

Hódosi Cecília elérendő fokozat Pedagógus 2., mestertanár
326/2013. (VIII. 31.) 
Korm. r. 10. § 
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1.3. Vezetők heti ügyeleti rendje

Kozármisleny alkotmány tér 55. telefonon és személyesen is felkereshető Mits 
Arnold 9-17 között, Pécs Madách u. 8. telephelyen Hódosi Cecília, tánctagozatos
ügyekben telefonos ügyeletet tart munkaidőben Jancsi Zsolt. Az igazgató 
akadályoztatása esetén az általános helyettes az ügyeletet ellátó személy. Hódosi 
Cecília akadályoztatása esetén Csóka Levente irodai alkalmazott, Jancsi Zsolt 
akadályoztatása esetén Király Balázs. 

Nkt. 27. § (3)

326/2013. (VIII. 31.) 
Korm. 26. § (1)-(2)

1.4. Az intézmény tanulóinak 
adatai

Tanulói létszámok: 2011. évi CXC. törvény 
a nemzeti köznevelésről 
4. § 21., 41. § (4)
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5 / 18

Kozármislenyi Alapfokú Művészeti Iskola

Tanulók létszámai

Szám. Telephely Zeneművészet Táncművészet Képzőművészet Összesen

Székhely 7761 Kozármisleny  Alkotmány tér  55. 103 0 0 103
I. 7761 Kozármisleny Alkotmány tér 53. 0 155 49 204
II. 7763 Egerág  Pozsony u. 1. 14 106 22 142
III. 7754 Olasz Ady Endre u. 7. 35 0 28 63
IV. 7745 Olasz Kossuth L. u. 109. 48 0 25 73
V. 7623 Pécs  Madách Imre u. 8. 141 0 0 141
VI. 7742 Bogád  Béke tér 4. 24 0 0 24
VII. 7763 Egerág Szabadság tér 1. - - - 0
VIII. 7763 Egerág Szabadság tér 9. 38 38 0 76
IX. 7624 Pécs Alkotmány u. 38. 4 0 0 4
X. 7623 Pécs Rét u. 41-43. - - - 0
XI. 7632 Pécs Testvérvárosok tere 1. 33 0 0 33
XII. 7761 Kozármisleny Alkotmány tér 53. 0 155 49 204
XIII. 7635 Pécs Fábián Béla u. 7. 45 0 0 45
XIV. 7781 Lippó Ifjúság u. 1. - - - 0
XV. 7781 Lippó Kossuth L. u. 84. 0 49 0 49
XVI. 7700 Mohács Brodarics tér 2. 0 76 0 76
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1.5. Tárgyi feltételek

Az iskola eszközparkja kielégítőnek mondható. A tánctagozat megnövekedett 
telephelyszáma és tanulói létszáma miatt jelentős ruha beszerzési költségek 
várhatóak. Szükség van vonós, billentyűs és rézfúvós hangszerek beszerzésére. A
zenei eszközfejlesztést a megnövekedett gyereklétszám és a pécsi telephely helyi 
igényei indokolják. 

2011. évi CXC. törvény 
a nemzeti köznevelésről 
161-163. §

20/2012. (VIII. 31.) 
EMMI rendelet 2. sz. 
melléklete

1.6. Kockázati tényezők a 
tanévben (opcionális)

Az iskola bérleti szerződéseinek összegei a becsült és a tényleges létszámok 
változása miatt nehezen tervezhető. 

2. A TANÉV LEGFONTOSABB 
CÉLJAI ÉS KIEMELT 
FELDATAI

2.1. A fenntartó által 
megfogalmazott fő feladatok

A fenntartó az iskolavezetéssel egyetértésben a következő célokat fogalmazza 
meg a tanévre:
Pécsi Zenede és Kozármislenyi székhely gyakorlati hellyé válásának további 
támogatása, az iskola legalább három tanszakon kíván zenei vonalon hallgatókat 
fogadni. Orgona, egy egyéb hangszeres tanszak, szolfézs-zeneelmélet. Bővíteni 

2011. évi CXC. törvény 
a nemzeti köznevelésről 
75. § (1)   
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Kozármislenyi AMI

Tanulók létszámai SNI HH HHH

Zene Tánc Képző Zene Tánc Képző Zene Tánc Képző

Kozármisleny 4 2 - - 4 - - 1 -

Olasz - - - 4 - - 3 - -

Egerág - 15 - - 4 - - 5 -

Mohács - - - - 2 - - 3 -

Pécs 1 - - 1 - - - - -

Lippó - 7 - - 3 - - 5 -
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kívánja az együttműködést a PTE-vel képzőművészet területén, illetve a Magyar 
Táncművészeti Főiskolával. 
Házi versenyek, találkozók szervezése mellett kiemelt feladat a Regionális Ütős 
találkozó, az iskola húsz éves évfordulójának megszervezése. Az iskola és az 
alapítvány munkájának széleskörű megismertetése érdekében fontos az országos 
megjelenés, kiemelten a Művészetek Völgye programban való részvétel. 
Általános célok:
1. a köznevelési megállapodásban vállalt feladatok ellátása

• szociális háttér alapján térítési díj kedvezmények, átvállalások biztosítása
• .az iskola országos és nemzetközi eredményeinek megtartása, a 

tehetséggondozáshoz szükséges feltételek biztosítása
• az intézményi és civil partnerekkel folyamatos kapcsolattartás
• részvétel szakmai szervezetekben különös tekintettel az Magyar 

Zeneiskolák és Művészeti Iskolák Szövetségének megyei rendezvényeire,
illetve az Alapítványi és Magániskolák Egyesületének munkájára

• művészeti fesztiválokon, jelentős rendezvényeken képviselet biztosítása
• a pedagógusok minősítésének, az intézmény belső ellenőrzésének 

megszervezése
• az iskola belső innovációinak támogatása 2016-2017 szálláshely 

kialakítás, rézfúvós zenekar erősítése, regionális verseny szervezése, 
gitárzenekar képviselete, tánctagozat erősítése

2.2. Az intézmény pedagógiai 
programja alapján kitűzött 
célok, feladatok

Együttműködés a Tornádó Táncsport Klubbal, pályázati lehetőségek keresése a
székhely épület  megvásárlása,  bővítése,  a  pécsi  telephely bővítése  érdekében,
NTP pályázatok figyelemmel kísérése, az alapítvány támogatása kulturális célú
szolgáltatások  bővítése  érdekében,  mely  az  iskola  érdekeit  hivatott  szolgálni.
Interdiszciplináris  fejlesztések:  művészetek-  és  reál  tudományok  kapcsolatai,
művészeti ágak közötti együttműködések. 

2011. évi CXC. törvény 
a nemzeti köznevelésről 
26. § (1)

20/2012. (VIII. 31.) 
EMMI rendelet 7. § 

2.3. Az előző tanév 
tapasztalataiból adódó 
nevelési, oktatási célok, 
feladatok

Folyamatos  visszacsatolást  várunk  el  a  szülőktől  a  gyerekek  leterheltségével
kapcsolatban,  mert  az  elmúlt  tanév  tanulságai  alapján  a  gyerekek  rendkívül
fáradtak az általános iskolai magas óraszámok miatt, így szükséges a folyamatos
kapcsolattartás, odafigyelés ezen a területen. 
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3. A TANÉV HELYI RENDJE
2011. évi CXC. törvény 
a nemzeti köznevelésről 
27. § (3)

3.1. A tanítás nélküli munkanapok
időpontjai, felhasználása

3.2. A szünetek időtartama

2016. 10. 15. (szombat) Munkanap (10.31. hétfőt dolgozzuk le)

Őszi szünet: 2016. november 2-től 2016. november 4-ig tart. A szünet előtti 

utolsó tanítási nap 2016. október 28. (péntek), 2016. 10. 31. (hétfő) pihenőnap, a 

szünet utáni első tanítási nap 2016. november 7. (hétfő). Tehát a hétvégéket is 

beleszámítva összesen 9 nap.

Téli szünet: 2016. december 22-től 2017. január 2-ig tart. A szünet előtti utolsó 

tanítási nap 2016. december 21. (szerda), a szünet utáni első tanítási nap 2017. 

január 3. (kedd). Összesen hétvégékkel együtt 12 nap. A tanév első féléve január 

20-ig tart, és 27-én kapjátok meg a félévi értékeléseket.

2017.03.15. (szerda) munkaszüneti nap

Tavaszi szünet: 2017. április 13-tól 2017. április 18-ig tart. A szünet előtti utolsó

tanítási nap 2017. április 12. (szerda), a szünet utáni első tanítási nap 2017. 

április 19. (szerda). Összesen: 6nap.

Második félévi tanszaki koncertek rendje: versenyeket megelőző időpontban a 

szaktanár egyéni döntése alapján is rendezhető hangverseny.

2017. 05. 01. (hétfő) Munka ünnepe, munkaszüneti nap

2017. 06. 05. (hétfő) Pünkösd Munkaszüneti nap

20/2012. (VIII. 31.) 
EMMI rendelet 3. § (2) 
a), b)

3.3. A nemzetünk 
szabadságtörekvéseit tükröző,
továbbá nemzeti múltunk 
mártírjainak emlékét, 
példáját őrző emléknapok, 
valamint az iskolai élethez 
kapcsolódó és az iskola 

Nemzeti Ünnepeinket iskolatípusunk külön nem ünnepli, támogatást adunk az 
általános képzőhelyeknek tanári és növendék produkciók létrehozásával. 
2016.09. 08. Kozármisleny Városnap (Mits Arnold)

2016. 10. 03. (hétfő) Zene világnapi koncert – Pécsi Telephely (Hódosi Cecília)

2016. 10. 21-22. (péntek, szombat) KAMI 20 éves Jubileumi rendezvénysorozat 

(Lencsés Lídia)

20/2012. (VIII. 31.) 
EMMI rendelet 3. § (2) 
c)
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hagyományainak ápolása 
érdekében meghonosított 
egyéb ünnepnapok, 
megemlékezések időpontja

2016. december Kozármislenyi Adventváró (Mits Arnold)

2016. december Idősek karácsonya (Mits Arnold)

2016. 12. 02. (péntek) I. Pécsi Regionális Ütőhangszeres Szóló-és 

Kamaraverseny – Pécs/AMK (Oláh Zsófia)

2016. 12. 03. Gyöngyössy emlékkoncert – Komló (Hódosi Cecília)

2016. 12. 14. Adventi Koncert – Pécsi telephely (Hódosi Cecília)

Tanszaki koncertek: 2016. december, 2017. január (Tanszakvezető)

Karácsonyi koncertek: Kozármisleny, Pécs, Bogád, Egerág, Olasz, Waldorf: 

2016. december közepe (egyeztetve a helyi iskolákkal) (Mits Arnold, Pallagi 

Zsófia, Zsoldosné Puskás Beáta, Kiss Edit)

2017. 02. 17. (péntek) Farsangi koncert – Pécsi telephely (Hódosi Cecília)

2017. 02. 25. Továbbképzős Növendékek Baranya Megyei Találkozója – PÉCS 

2017. március Idősek Nőnapja (Mits Arnold)

2017. 03. 17. PTE Nyílt nap (Hódosi Cecília)

2017.03. 25. Rezes Baranya Megyei Találkozó – Vásárosdombó

2017. 04. 07. Baranya Megyei Zongoristák Találkozója – Szigetvár

2017. május Kozármislenyi Gyereknap (Mits Arnold)

Művészeti alapvizsgák szervezése: Hódosi Cecília, Pallagi Zsófia

Az iskola vezetése és tantestülete a telephelyeken működő általános iskolák 

egyéni munkatervéhez ütemezett tanítás nélküli munkanapokat jelölhetnek ki, 

melyekről a tantestületi értekezleten hozunk döntést.

3.4. Az előre tervezhető 
nevelőtestületi értekezletek 
időpontja

Első tanítási nap szeptember 1.

Utolsó tanítási nap 2017. június 15., csütörtök.

Tervezett értekezletek: 

Tanári értekezletek: 2016. 08. 22., 2016. 11. 16., 2017. 02. 28., 2017. 06. 15. 

20/2012. (VIII. 31.) 
EMMI rendelet 3. § (2) 
e)
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3.5. A szülői értekezletek, 
fogadóórák időpontjai

Nevelőtestületi értekezlet: 2017. 06. 15.

Vezetői értekezlet: 2017. 07. 10

Pécsi Zenede értekezletei 2016/2017 tanévben:
• 2016. 09. 14. 09.00 Tanári értekezlet
• 2016. 09. 21. 10.00 Stresszoldó tréning a tanári karnak
• 2016. 10.19. 09.00 Stresszoldó tréning 2.
• 2016. 11. 15. 09.00 Tanári értekezlet
• 2016. 11. 23 Sára Erika kurzus
• 2016. 11. 30. Stresszoldó tréning 3.
• 2016. 12. 02. I. Pécsi Regionális Ütőhangszeres szóló- és kamaraverseny
• 2017. 01 27. 10.00 Tanári értekezlet
• 2017. 03. 20. 10.00 Tanári értekezlet
• 2017. 04. 24-28. Nyílt Napok
• 2017. 05. 17. 09.30 Tanári értekezlet
• 2017. 05. 29. Zongora tanszakos tanárok team megbeszélése

Az iskolavezetés fent tartja a jogot tanári értekezlet összehívására a Munkatervtől
eltérő időpontokban is. 1. csoport Kozármisleny, Olasz, Egerág, Waldorf 
telephelyek pedagógusai 2, csoport Pécs Madách, TVT, Bogád telephely 
pedagógusai, 3. csoport Lippó, Mohács, Olasz, Egerág táncpedagógusai. A tanári 
értekezletről minimum két héttel a tervezett időpont előtt a szokásos módon e-
mail-ben ad tájékoztatást a vezetőség. A rendkívüli tanári értekezletek száma nem
haladhatja meg a tanévenkénti ötöt. 
A nevelőtestületi értekezleteket Lencsés Lídia hívja össze, minimum 2 héttel az 
értekezlet időpontja előtt. Augusztus utolsó hetében, félévzáráskor és május 
közepén. 
Intézményegységenkénti tanári értekezlet tanévente min. 2 alkalommal Lencsés 
Lídia, Hódosi Cecília és Jancsi Zsolt hívja össze. 

Szülői értekezletek időpontja: Félévente szeptemberben és januárban a következő
telephelyeken és tanszakokon tartunk szülői értekezletek:
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Egerág, Olasz, Lippó, Mohács, Bogád: összes művészeti ágon

Tánctagozaton mindehol fél évente tartunk szülői értekezletet, melynek 
időpontját Jancsi Zsolt tervezi. 

Kozármislenyi székhelyen és Pécs, Madách utcai telephelyen napi szintű a 
találkozás a szülőkkel, így nem indokolt szülői értekezlet tartása. 

E telephelyeken a pedagógus önállóan szervezi a tanszaki szülői értekezletet. 

Képzőművészet tagozaton: versenyek előtt rendkívüli szülői értekezleteket 
tartunk, a verseny időpontjához igazodva. Felelőse Kiss Dorottya

Fogadóórák időpontja a pedagógussal előre egyeztetve. 

3.6. Az intézmény bemutatkozását 
szolgáló pedagógiai célú iskolai
nyílt nap tervezett időpontja 

Pécsi telephelyünkön a szokásos módon decemberben tartanak nyílt napot 
(Hódosi Cecília), többi telephelyünkön előzetes egyeztetéssel évi két alkalommal
a szülő bármikor részt vehet az egyéni órán, a csoportos órák látogathatóságának 
szervezéséért a szaktanár felelős évi két alkalommal. 

20/2012. (VIII. 31.) 
EMMI rendelet 3. § (2) 
f)

3.7. Tervezett mérések és vizsgák 

Intézményünkben a szolfézs alapvizsga a hangszeres vizsgától függetlenül is 
letehető A4 szolfézs évfolyam elvégzése után, hangszeres vizsga A6 után 
lehetséges. Művészeti záróvizsgát 2016-2017-ben egy fő fog tenni, az 
alapvizsgázók pontos létszáma a második félévre várható. A többi tanszakon 
csoportosan kerül megszervezésre igény esetén az alapvizsga. 

20/2012. (VIII. 31.) 
EMMI rendelet 64-78. 
§, 79-80. § 3. sz. 
melléklete

3.7.1. Versenyek, tanulmányok 
alatti vizsgák ideje

VI. ORSZÁGOS SZAXOFONVERSENY A verseny időpontja: 2016. 
november 11-12. Rendező: Teleki-Wattay Művészeti Iskola, Alapfokú Művészeti
Iskola. OM azonosító: 040046 2013 Pomáz, Templom tér 3. Telefon/fax: 06-26-
525-330 E-mail: twmi.pomaz@gmail.com, honlap: www.twmi.hu
XV. ORSZÁGOS KONCZ JÁNOS HEGEDŰVERSENY A verseny időpontja:
2016. december 2-4. Rendező: Szombathelyi Bartók Béla Zenei Alapfokú 
Művészeti Iskola OM azonosító: 040137 9700 Szombathely, Rákóczi Ferenc u. 3.
Telefon: 06-94-512-890, 894, 895, 896, 06-20-503-10-34, 06-20-503-05-74 E-
mail: brandisz.marton@bartokzi.szombathely.hu; Honlap: www.konczverseny.hu
vagy www.bartokzi.hu Helyszín: Szombathely, Bartók Terem
XV. ORSZÁGOS ÜTŐHANGSZERES KAMARAVERSENY A verseny 
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időpontja: 2017. március 10-12. Rendező: Váci Bartók - Pikéthy Zeneművészeti 
Szakközépiskola és Zeneiskola Alapfokú Művészeti Iskola OM azonosító: 
040015 2600 Vác, Konstantin tér 8. Telefon: 06-27-317-180 E-mail: 
bartokami.vac@gmail.com, honlap: www.pikethy.net
VIII. ORSZÁGOS NÉPZENEI VERSENY A verseny időpontja: 2017. 
március 24-26. Rendező: Frédéric Chopin Zenei Alapfokú Művészeti Iskola OM
azonosító: 039991 2100 Gödöllő, Ady Endre sétány 1. Telefon: 06-28-420-572 
fax: 06-28-512-055 E-mail: info@chopinzeneiskola.hu, honlap: 
www.chopinzeneiskola.hu A verseny helyszíne: Damjanich János Általános 
Iskola, 2100 Gödöllő, Batthyány út 30-32.
IX. ORSZÁGOS VERSENY A TOVÁBBKÉPZŐ ÉVFOLYAMOKRA 
JÁRÓ TANULÓK SZÁMÁRA Oltai Adrienne emlékére A verseny időpontja: 
2017. március 31-április 2. Rendező: Vujicsics Tihamér Alapfokú Művészeti 
Iskola OM azonosító: 040006 2000 Szentendre, Duna korzó 16. Telefon: 06-26-
785162 E-mail: vujicsics@vujicsics.net, honlap: www.vujicsics.net
X. ORSZÁGOS FUVOLA-DUÓ VERSENY A verseny időpontja: 2017. 
április 7-9. Rendező: Rózsavölgyi Márk Alapfokú Művészeti Iskola OM 
azonosító: 039951 2661 Balassagyarmat, Óváros tér 11. Telefon: 06-35-500-074; 
06-35-301-428, fax: 06-35-301-841 E-mail: titkarsag@rozsavolgyi-
bgyarmat.sulinet.hu Honlap: www.rozsavolgyi-bagyarmat.sulinet.hu
IX. ORSZÁGOS ZENEKARI VERSENY A verseny időpontja: 2017. április 
21-23. Rendező: Budafok-Tétényi Nádasdy Kálmán Alapfokú Művészeti Iskola 
és Általános Iskola OM azonosító: 039879 1222 Budapest, Nagytétényi út 31-33.
Telefon/fax: 1- 424-56-41 mobil: 36-20-247-9504 E-mail: info@nadasdy.suli.hu, 
honlap: www.nadasdy.suli.hu Társrendező: Magyar Zeneiskolák és Művészeti 
Iskolák Szövetsége 1064 Budapest, Vörösmarty u. 65. E-mail: info@mzmsz.hu, 
honlap: www.mzmsz.hu
XII. ORSZÁGOS KODÁLY ZOLTÁN SZOLFÉZS- ÉS 
NÉPDALÉNEKLÉSI VERSENY A verseny időpontja: 2017. május 12-14. 
Rendező: Kodály Zoltán Zeneművészeti Szakközépiskola és Zeneiskola - 
Alapfokú Művészeti Iskola OM azonosító: 031231 4024 Debrecen, Vár u. 1. 
Telefon: 06-52-531-775, fax: 06-52-531-773 E-mail: simonffy.zeneiskola@t-
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online.hu, honlap: www.debrecenizenede.hu
IX. ORSZÁGOS ÁDÁM JENŐ DALVERSENY A verseny időpontja: 2017. 
május 19-21. Rendező: Ádám Jenő Zeneiskola - Alapfokú Művészeti Iskola OM 
azonosító: 040448 5000 Szolnok, Óvoda u. 5. Tel/fax: 56/514-526, 06-20-94-93-
462 E-mail: ajmschool@t-online.hu, honlap: www.adamjenozenesuli.hu
V. ORSZÁGOS NÉPTÁNCVERSENY (kamaracsoport) A verseny időpontja: 
2017. április 7-8. Rendező: Vásárhelyi László Alapfokú Művészeti iskola OM 
azonosító: 100921 4400 Nyíregyháza, Bethlen Gábor utca 30. Telefon/fax: 06-
42-506-520; 06-30-545-46-32 E-mail: vlami@vlami.hu honlap: www.vlami.hu A
verseny helyszíne: Váci Mihály Kulturális Központ, 4400 Nyíregyháza, 
Szabadság tér 9
I. ORSZÁGOS VIZUÁLIS ALKOTÓ GYAKORLAT VERSENY A verseny 
időpontja: 2017. május 19-20. Rendező: Budai Rajziskola - Alapfokú Művészeti 
Iskola és Szakképző Iskola OM azonosító szám: 101156 1123 Budapest, Alkotás 
u. 45. Telefon: 1- 355-03-41 E-mail: info@budairajziskola.hu, honlap: 
www.budairajziskola.hu
V. ORSZÁGOS FÉM- ÉS ZOMÁNCMŰVES VERSENY A verseny 
időpontja: 2017. május 26-27. Rendező: SZÍN-VONAL Alapfokú Művészeti 
Iskola OM azonosító: 200623 8258 Badacsonytomaj, Kert utca 8. Telefon: 06-30-
939-74-62 E-mail: vpm@vpm.hu

3.7.2. Külső és belső tantárgyi 
mérések rendje

Intézményünkben a szolfézs alapvizsga a hangszeres vizsgától függetlenül is 
letehető A4 szolfézs évfolyam elvégzése után, hangszeres vizsga A6 után 
lehetséges. Művészeti záróvizsgát 2016-2017-ben egy fő fog tenni, az 
alapvizsgázók pontos létszáma a második félévre várható. A többi tanszakon 
csoportosan kerül megszervezésre igény esetén az alapvizsga. 

35/2014. (IV. 30.) 
EMMI rendelet

3.7.3. A tanulók fizikai állapotát 
felmérő vizsgálat időpontja

Nem releváns
20/2012. (VIII. 31.) 
EMMI rendelet 3. § (2) 
g), 81. §

4. SZAKMAI FELADATOK

4.1. A tanfelügyeleti rendszerrel 
kapcsolatos feladatok

- 2011. évi CXC. törvény 
a nemzeti köznevelésről 
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87. §

20/2012. (VIII. 31.) 
EMMI rendelet 145-
156. §

4.2. A minőségfejlesztési munka 
tervezése

A 2012. évi IMIP van érvényben

4.3. A pedagógusok minősítési 
rendszerével kapcsolatos 
feladatok

Mits Arnold, Lencsés Lídia és Pallagi Zsófia látja el Hódosi Cecília intézményi 
értékelését.

2011. évi CXC. törvény 
a nemzeti köznevelésről 
64-65. § 

326/2013. (VIII. 31.) 
Korm. rendelet a 
pedagógusok 
előmeneteli rendszeréről
és a közalkalmazottak 
jogállásáról szóló 1992. 
évi XXXIII. törvény 
köznevelési 
intézményekben történő 
végrehajtásáról 2-12. §

4.4. Munkakörök aktualizálása, 
pedagógusok feladatai

A munkaköri leírások felülvizsgálatával teljesítjük a munkakörök aktualizálását. 

4.5. Pályaválasztás; középfokú 
intézményekbe történő 
továbbtanulás

Táncos tanuló nem készül szakirányú továbbtanulásra a tanévben. 
Képzőművészetből Kiss Dorottya tehetséggondozó, felvételi előkészítő 
foglalkozásokat tart heti két órában, zenei képzés esetén B tagozatos 
növendékeink részére egyéni felkészítést vállalnak kollégáink melynek 
rendszeressége növendékfüggő. 
Első évfolyamosok beiskolázása:

2011. évi CXC. törvény 
a nemzeti köznevelésről 
27. § (3)
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Az óvodákban és az általános képzőhelyek alsó tagozatain tavasszal és/vagy 
szeptemberben hangszer és táncbemutatókat tartunk, hogy minden gyermek és 
szülője értesüljön a lehetőségről. Irodáink folyamatosan elérhetőek a szülők 
részére. Intézményünkben lehetőség van év közbeni beiratkozásra is, annak 
ellenére, hogy normatívát nem vagyunk jogosultak igénybe venni az október 1. 
után felvételt nyert gyerekek esetén. Kistelepüléseken dolgozunk, így az egyszeri
elutasítás egy-egy gyermek esetén a végleges művészeti neveléstől való elesést is
jelentheti, így kigazdálkodjuk a mínuszt a gyerekek érdekében. 

4.6. Pályázatokból adódó szakmai 
feladatok

Nem releváns
2011. évi CXC. törvény 
a nemzeti köznevelésről 
27. § (3)

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

A köznevelési megállapodás alapján a fenntartó támogatásával minden jelentkező
gyermek részére biztosítjuk a képzést. 

Az intézmény esélyegyenlőségre vonatkozó elvárásait a pedagógia programban 
meghatároztuk. 

Tovább folytatjuk a gilvánfai tanodával az együttműködést, a kozármislenyi 
gyerekek jótékonysági koncerten lépnek fel a javukra a Pécsi Orosz Intézet 
szervezésében. 

20/2012. (VIII. 31.) 
EMMI rendelet 171-
172. §

32/2012. (X. 8.) EMMI 
rendelet a Sajátos 
nevelési igényű 
gyermekek óvodai 
nevelésének irányelve 
és a Sajátos nevelési 
igényű tanulók iskolai 
oktatásának irányelve 
kiadásáról

4.8. A tehetséggondozás, 
felzárkóztatás és a tanórákon 
kívüli tevékenységek

Zenei tanszakokon a különösen tehetséges gyerekek B tagozatossá válnak, ezen 
felül egyéni versenyfelkészítő órákat tartanak a zenetanárok.

Képzőművészet területén heti 2 óra tehetséggondozó órakeretet kap Kiss 
Dorottya. 

Táncművészet területén külsős oktatók meghívásával, versenyfelkészítő órák, 
nyári edzőtábor szervezésével támogatjuk a tanulók versenyzését. 

2011. évi CXC. törvény 
a nemzeti köznevelésről 
4. § 14. pontja, 27. § (5),
(6)
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A felzárkóztatás integráltan folyik. 

4.9. Az iskolába lépő, első 
évfolyamos tanulók 
beiskolázása

Minden tavasszal hangszerbemutatót, képzőművészeti foglalkozást és táncos 
bemutatót tartunk, hogy minden gyermek értesüljön a lehetőségről. 

2011. évi CXC. törvény 
a nemzeti köznevelésről 
50. § (7)

20/2012. (VIII. 31.) 
EMMI rendelet 22. § 
(2)-(5)

5. PEDAGÓGUS 
TOVÁBBKÉPZÉSI 
PROGRAM ÉS A 
BEISKOLÁZÁSI TERVBŐL 
ADÓDÓ MUNKATERVI 
FELADATOK

Hódosi Cecília, Lencsés Lídia gyakorlatvezető, zenei-mentor tanár képzés PTE 
2016-2017

Mits Arnold közoktatás vezetői Kaposvári Egyetem 2016-2017, 2017-2018.

A képzéseken elsősorban hétvégi konzultációk lesznek, így különösebb 
szervezést nem igényel. Szükség esetén a helyettesítést megoldjuk. 

A képzések költségeit az iskola 100%-ban állta. Ennek finanszírozására a 
továbbképzési hozzájárulást használjuk, melyet a fenntartó kiegészít.

2011. évi CXC. törvény 
a nemzeti köznevelésről 
62. § (2)

277/1997. (XII. 22.) 
Korm. rendelet 1. § (2)

6. INTÉZMÉNYI 
KAPCSOLATRENDSZER 

Az iskola nevelési-oktatási tevékenységének szempontjából releváns kapcsolati 
tényezők adott tanévi – a pedagógiai programban foglalt célok megvalósítása 
érdekében – meghatározása.

2011. évi CXC. törvény 
a nemzeti köznevelésről 
3. §

6.1. Iskola és családi ház 
kapcsolata

A művészeti iskolában a szülőkkel való kapcsolattartás napi szintű, ez alól 
kivételt képez a tánctagozat, ahol Jancsi Zsolt kolléga irányítja a szülői 
értekezletek, fogadó órák megszervezését. A több település gyerekeit oktató 
telephelyeink esetében a szülői értekezletek szervezését Hódosi Cecília és 
Zsoldosné Puskás Beáta látja el. Külön helyet foglal el iskolánk életében a 
tehetséggondozásban részt vevő gyermekek szüleivel való kapcsolattartás, mely 
telefonos megkeresésre, illetve e-mail-es formában történik és mindig követi 
szülői értekezlet összehívása. Iskolánk különös figyelmet fordít a hátrányokkal 
küzdő gyerekek segítésére, melyre belső jelzőrendszert és folyamatos szülői 
együttműködést alakítottunk ki. Tapasztalataink szerint az általános képzőhelyen 

Az intézmény 
pedagógiai programja
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kevésbé sikeres gyermekek szülei szívesen nyitnak felénk, mely sokszor kihat az 
általános iskolai eredményekre is. A közös célok érdekében tanáraink 
folyamatosan konzultálnak az általános iskolai pedagógusokkal, mely spontán de 
rendszeres formában történik meg. 

6.2. A fenntartóval és működetővel
való kapcsolattartás 

Fenntartóval való kapcsolattartás módja: napi szintű munkakapcsolat, minimum 
negyedévenként hivatalos fenntartó és vezetőség által érintett munkaértekezlet, 
melyen minden szereplő jelen van. 

6.3. Szakmai kapcsolatok 
(horizontális együttműködés 
rendszere)

A Zeneiskolák megyei szervezetében megszervezésre kerülő összes versenyen 
részt veszünk. 
A Képzőművészeti szakközépiskola zenei- és képzőművészeti ágával kapcsolatot
tartunk.
A PTE Művészeti Karának partnerintézménye vagyunk.
Képzőművészet tanszakon 6 fő tanítási gyakorlaton vesz részt intézményünkben. 
A Táncművészeti Egyetem partnerintézményeként működünk.

7. A BELSŐ ELLENŐRZÉS 
ÁLTALÁNOS RENDJE

Hódosi Cecília belső ellenőrzése hospitálás, egyéni felkészítés, portfólió segítése
20/2012. (VIII. 31.) 
EMMI rendelet 4. § (1) 
b)

8. A NEVELŐTESTÜLET ÁLTAL
FONTOSNAK ÍTÉLT EGYÉB 
TERÜLETEK

A pengetős tanszak szükségét érzi az elvárt tananyag iskolai kialakítására. 

2011. évi CXC. törvény 
a nemzeti köznevelésről 
27. § (3)

20/2012. (VIII. 31.) 
EMMI rendelet 3. § (2) 
h)

9. LEGITIMÁCIÓS ZÁRADÉK
Az iskola munkatervét a nevelőtestület 2016. augusztus 31. napján tartott ülésén 
határozatával egyhangúlag elfogadta.

2011. évi CXC. törvény 
a nemzeti köznevelésről 
25. § (4) per analogiam

10. FÜGGELÉK

10.1. A munkaterv jogszabályi 
háttere

Külső szabályzók:
 A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: 
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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 tanév rendjéről szóló oktatásért felelős miniszteri rendelet
 A munkaszüneti napok körüli munkarendről szóló miniszeri rendelet

Belső szabályzók:
A munkatervben figyelembevételre kerültek az intézmény működését, 
tevékenységét meghatározó fontosabb belső szabályozók is, így különösen:

 Szakmai alapdokumentum
 Pedagógiai program 
 Szervezeti és működési szabályzat

 Házirend
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