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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. 

Pedagógusok létszáma: 

Óraadóként: 13 fő, Részmunkaidőben: 14 fő, Teljes munkaidőben: 22 fő

Roman Murin vállalkozó fuvola, klarinét szakos tanár, Almazova Nataliya 
óraadó zongoratanár. Gyakornokként került felvételre Rák René társastánc-
pedagógus határozott idejű szerződéssel. Helyettesi munkakörben került 
alkalmazásra dr. Tímár Judit fafúvós tanár, Deák Anna és Patai Rebeka MA 
nappali tagozatos zongora tanári képzettséget szerző hallgató.
A fenntartó alapítvány átvétellel újabb intézményt működtet, melyből egy 
személyi változás keletkezett, a Berze Nagy János AMI néptáncos profilját 
figyelembe véve Balogh János a másik iskola alkalmazásába került a 
Kozármislenyi AMI keretein belül Egerágon a néptáncovi foglalkozásokat látja 
el. 
Munkaközösségvezetők személyében az előző tanévhez képest egy fő változás 
történt, Fehér Dóra helyettesítése miatt a fafúvós tanszakvezetés betöltetlen. 
Rák René mentora Jancsi Zsolt, Kramentetter Ádám és Ritter Zsófia mentora 
Gettoné Móder Anikó, Orosz Anett mentora G Szabó Marian. 
Lencsés Lídia Julianna a PTE partnerintézményi feladatainak ellátásával 
megbízott vezető, mentor, Kiss Dorottya felkérés esetén gyakorlatvezető a PTE 
Művészeti Karán. 

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. 

Almazova Nataliya: zongora oktatás, 7 óra
Aubrecht Dénes: klarinét és szaxofon oktatás, 6 óra
Bosnyák Málna Kitti: zongora, orgona oktatás, 9 óra
Csernik János: furulya, rézfúvó hangszerek oktatása, 9 óra
Deák Anna: zongoraoktatás, 5 óra
Ján Fruzsina: hegedű oktatás, 5 óra
Martos Csongor: népi hangszerek oktatása, 6
Murin Roman: klarinét oktatás, 3
Patai Rebeka: zongoraoktatás, 4 
PÉTERSZ ÁRPÁD: rézfúvós hangszerek oktatása, 4 óra 
SZÁNTÓ PÉTERNÉ: zongora oktatás, 2 óra 
Szkladányi Judit: zongora, 6 óra 
Dr. Tímár Judit Krisztina: furulya, fuvola oktatás, 9 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

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

3 / 17



Elemek Definíció / meghatározás / tartalom Jogszabályi hivatkozás

1.2.3. A tanévben minősítésre 
jelentkezett pedagógusok

Ebben a tanévben minősülnek: Kramenstetter Ádám Pedagógus 1, Kurucz 
Márton pedagógus 1. 

Ebben a tanévben jelentkeznek minősítésre: Gettoné Móder Anikó PED2 
Mestertanári, Ján Boglárka PED 2, Szemző Angéla PED2, G szabó Marian 
PED2, Lencsés Lídia PED2 Mestertanári

326/2013. (VIII. 31.) 
Korm. r. 10. § 

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)

Az intézmény tanulóinak adatai

2011. évi CXC. törvény 
a nemzeti köznevelésről 
4. § 21., 41. § (4)
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5 / 17

Kozármislenyi Alapfokú Művészeti Iskola

Tanulók létszámai

Szám. Telephely Zeneművészet Táncművészet Képzőművészet Összesen

Székhely 7761 Kozármisleny,  Alkotmány tér  55. 104 0 0 104
I. 7761 Kozármisleny, Alkotmány tér 54. 39 104 0 143
II. 7763 Egerág,  Pozsony u. 1. 9 116 22 147
III. 7745 Olasz, Ady Endre u. 7. 38 63 26 127
IV. 7745 Olasz, Kossuth L. u. 109. 43 0 23 66
V. 7623 Pécs,  Madách Imre u. 8. 131 0 0 131
VI. 7742 Bogád,  Béke tér 4. 33 0 0 33
VII. 7763 Egerág, Szabadság tér 1. 0 0 0 0
VIII. 7763 Egerág, Szabadság tér 9. 38 38 0 76
IX. 7624 Pécs, Alkotmány u. 38. 9 0 0 9
X. 7623 Pécs, Rét u. 41-43. 0 0 0 0
XI. 7632 Pécs, Testvérvárosok tere 1. 33 0 0 33
XII. 7761 Kozármisleny, Alkotmány tér 53. 0 104 36 140
XIII. 7635 Pécs, Fábián Béla u. 7. 53 0 0 53
XIV. 7781 Lippó, Ifjúság u. 1. 0 0 0 0
XV. 7781 Lippó, Kossuth L. u. 84. 0 44 0 44
XVI. 7700 Mohács, Brodarics tér 2. 0 131 0 131
XVII. 7700 Mohács, Szepessy Ignác tér 6. 0 162 0 162

1399
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1.4. 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

1.5. Kockázati tényezők a tanévben
(opcionális)

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

A nyáron bekövetkezett nem várt esemény volt a kozármislenyi általános iskola 
kérése, hogy a felújítás miatt kevesebb teremben tanítsunk, így szükséges 
átmeneti megoldást találni a képzőművészet oktatás megvalósítására. 

2. A TANÉV LEGFONTOSABB 
CÉLJAI ÉS KIEMELT 
FELDATAI
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Kozármislenyi AMI

Tanulók létszámai SNI HH HHH

Zene Tánc Képző Zene Tánc Képző Zene Tánc Képző

Kozármisleny 3 1 1 - - - - - -

Olasz - - - 1 - - 1 1 1

Egerág 1 - 2 - - - - - -

Mohács - - - - - - - 2 -

Pécs 1 - - - - - - - -

Lippó - 10 - - 3 - - 2 -
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2.1. A fenntartó által 
megfogalmazott fő feladatok

Önálló képzőművészeti szaktanterem kialakítása, nagyértékű hangszerbeszerzés 
(zongora), gyermek művészeti fesztiválok társszervezői feladatainak ellátása, 
házi versenyek szervezése, belső megújulást igénylő műhelymunka 
megszervezése a megváltozott oktatáspolitikai feltételek értékelésére, saját út 
keresése. 
A fenntartó minden évben külön elvárásként fogalmazza meg az alapítványi 
létből fakadó feladatokat, mely a megváltozott intézményi környezetben a 
következő:
Az iskola tartson fent folyamatos kapcsolatot a KLIK-es szakemberekkel, a 
Pécsi POK-kal, emellett lássa el a városvezetés felé az információ átadási 
feladatokat. 

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

2.2. Az intézmény pedagógiai 
programja alapján kitűzött 
célok, feladatok

Elnyert NTP pályázat lebonyolítása (Örökség projekt), kisebb pályázatok írása, 
kiegészítő források biztosítása érdekében, az iskola és az alapítvány arculatának, 
non-profit marketingjének kialakítása.

Jó  gyakorlataink  közül  kiemelten  támogatjuk  Hódosi  Cecília  szolfézs  tanár
szakmai munkájának bemutatását. 

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. 

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

2017.09. 01. (péntek) Pótbeiratkozás – Kozármisleny, Pécs, Olasz
2017.09.04. (hétfő) Tanítási nap (hétfőieknek) / órabeosztás Kozármisleny 
2017.09.04. (hétfő) Pótbeiratkozás - Egerág
2017.09.05. (kedd) Tanítási nap (keddieknek) / órabeosztás Kozármisleny 
2017.09.06. (szerda) Tanítási nap (szerdaiak) / órabeosztás Kozármisleny 
2017.09.04-05-06. (hétfő-kedd-szerda) Órabeosztás - Pécs

20/2012. (VIII. 31.) 
EMMI rendelet 3. § (2) 
a), b)
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2017.09.07. (csütörtök) Első tanítási nap – Pécs
2017.09.07. (csütörtök) Órabeosztás - Olasz (Évi, Janó, Marci, Tomi, Bea)
2017.09.07. (csütörtök) Órabeosztás – Waldorf
2017.09.08. (péntek) Órabeosztás - Egerág (Bea, Rebeka, Tomi?, Dorka)
2017. 10. 15. (szombat) Munkanap (10.31. hétfőt dolgozzuk le)
2017. 10. 23. (hétfő) Munkaszüneti nap
Őszi szünet: 2017. október 30-tól 2017. november 3-ig tart. A szünet előtti 
utolsó tanítási nap 2017. október 27. (péntek), a szünet utáni első tanítási nap 
2017. november 6. (hétfő).
2017. 11. 01. (szerda) Munkaszüneti nap2017. 12. 24–25–26. (vasárnap-hétfő-
kedd) Munkaszüneti nap KARÁCSONY
2018. 01. 01. (hétfő) Munkaszüneti nap
Téli szünet: 2017. december 27-től 2018. január 2-ig tart. A szünet előtti utolsó 
tanítási nap 2017. december 22. (péntek), a szünet utáni első tanítási nap 2018. 
január 3. (szerda).
A 2017/2018-as tanév első féléve 2018. január 26-ig tart, az iskolák február 2-ig 
értesítik a tanulókat és a szülőket az első félévben elért tanulmányi 
eredményekről
2018. 03. 10. (szombat), ledolgozás, áthelyezett munkanap – március 16. (péntek
pihenőnap)
2018. 03. 15. és 16. (csütörtök és péntek) Munkaszüneti nap
Tavaszi szünet: 2018. március 29-től 2018. április 3-ig tart. A szünet előtti 
utolsó tanítási nap 2018. március 28. (szerda), a szünet utáni első tanítási nap 
2018. április 4. (szerda).
2018. 03. 30. és 04. 02. (péntek és hétfő) Munkaszüneti nap HÚSVÉT 
2018. 04. 21. (szombat), ledolgozás, áthelyezett munkanap – április 30. (hétfő 
pihenőnap) 
2018. 04. 30. és 05. 01. (hétfő és kedd) Munkaszüneti nap
2018. 05. 21. (hétfő) Munkaszüneti nap PÜNKÖSD
Az utolsó tanítási nap 2018. június 15. (péntek).
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3.3. A nemzetünk 
szabadságtörekvéseit tükröző, 
továbbá nemzeti múltunk 
mártírjainak emlékét, példáját
őrző emléknapok, valamint az 
iskolai élethez kapcsolódó és 
az iskola hagyományainak 
ápolása érdekében 
meghonosított egyéb 
ünnepnapok, megemlékezések 
időpontja

2017. 09. 07. János napi tanári koncert (Mits Arnold)
2017. 10. 02. (hétfő) Zenebarátok címmel Zene világnapi jótékonysági koncert –
Pécs (Hódosi Cecília)
2017. 12. 12. Adventi Koncert – Pécs (Hódosi Cecília)
2017. december Idősek Karácsonyi rendezvénye (Mits Arnold)
2017. december, 2018. január Tanszaki koncertek (Tanszakvezető tanárok)
2017. december közepe (egyeztetve a helyi iskolákkal): Karácsonyi koncertek 
(Kurucz-Pallagi Zsófia, Zsoldosné Puskás Beáta, Hódosi Cecília, Mits Arnold)
2018. január vége, február eleje TTT Tanári téli túra – Pécsi telephelyek 
(Hódosi Cecília)
2018. 02. 09. (péntek) Farsangi koncert – Pécs (Hódosi Cecília)
2018. február: Rotary képzőművészeti kiállítás (Kiss Dorottya)
2018. 03. 10. (szombat) III. Diabelli Zongorás Találkozó – Pécs (Hódosi Cecília)
2018. április 8. Nőnapi koncert (Mits Arnold)
2018 tavaszán 3 napos Tanulmányi Kirándulás – Pécs/Bogád telephely 
növendékei, tanárai (Hódosi Cecília)
2018. május Kozármislenyi városi gyereknapi rendezvény (Mits Arnold)
2018 tavaszán Táncbemutató Kozármislenyben és Mohácson (Jancsi Zsolt)
Második félévi tanszaki koncertek rendje: versenyeket megelőző időpontban 
a szaktanár egyéni döntése alapján is rendezhető hangverseny. Szokásos rend: 
április második fele, május első két hete (Tanszakvezetők)
2018. 05. 11. (péntek) Családi hangverseny – Pécs (Hódosi Cecília)

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

3.4. Az előre tervezhető 
nevelőtestületi értekezletek 
időpontja

3.5. A szülői értekezletek, 
fogadóórák időpontjai

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 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 

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

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, 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

Zenei versenyek:
2017.10.07. (szombat) XIV. Országos Lubik Imre trombitaverseny területi 
válogató - Pécsi Művészeti Gimnázium
2017.10.14. (szombat) XV. Országos Friss Antal gordonkaverseny területi 
válogató - Pécsi Művészeti Gimnázium
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2018.01.20. (péntek) Tehetséges zongoristák regionális találkozója - Pécsi 
Művészeti Gimnázium
2018.02.10. (szombat) XIV. Országos gitárverseny területi válogató - Pécsi 
Művészeti Gimnázium
2018.02.23. (péntek) Baranya Megyei klarinét-szaxofon találkozó - Mohács
2018.03.02. (péntek) XI. Országos zongora négykezes és kétzongorás verseny 
területi válogató - Pécsi Művészeti Gimnázium
2018.03.23. (péntek) Baranya Megyei zongorás találkozó - Komló
2018.04.13. (péntek) Baranya Megyei gitár-furulya találkozó - ANK
2018.04.14. (szombat) XII. Országos mélyrézfúvós verseny területi válogató - 
Pécsi Művészeti Gimnázium

Képzőművészeti versenyek:
2018.02.08-09. (csütörtök-péntek) II. Országos Festészetverseny (Pécs, MÜSZI)
2018.03.23-24. (péntek-szombat) VII. Országos Festészetverseny (Budapest)
Nemzetközi képzőművészeti versenyek:
Lidice
Szaratov - Belaja Vorona
Hong-Kong

Táncversenyek:
A Táncszövetség versenykiírásai alapján.

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. 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
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4.1. A tanfelügyeleti rendszerrel 
kapcsolatos feladatok

A tanévben kerül sor az intézményvezető tanfelügyeleti ellenőrzésére és az 
intézményi ellenőrzésre. A BECS vezetésére Mits Arnold hivatott, BECS tagok 
Ján Boglárka, Pallagi Zsófia, Kátai Andrea. 

2011. évi CXC. törvény 
a nemzeti köznevelésről 
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

Kramenstetter Ádám és Kurucz Márton értékelését kell lefolytatni

Gettoné Móder Anikó, Ján Boglárka, Szemző Angéla, G Szabó Marian 
önértékelésének előkészítése. 

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. 

2011. évi CXC. törvény 
a nemzeti köznevelésről 
27. § (3)
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Első évfolyamosok beiskolázása:
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

NTP pályázat lebonyolítása (Örökség projekt) A projekt lebonyolítását Ákli 
Krisztián, mint külső szakmai vezető felügyeli. 

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

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, 

2011. évi CXC. törvény 
a nemzeti köznevelésről 
4. § 14. pontja, 27. § (5),
(6)
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nyári edzőtábor szervezésével támogatjuk a tanulók versenyzését. 

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

Kiss Dorottya művészetterapeuta képzés PTE 2017-2018

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 

Az intézmény 
pedagógiai programja
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együttműködést alakítottunk ki. Tapasztalataink szerint az általános képzőhelyen
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

A minősítési névsorban szereplők belső ellenőrzése 2018. januártól, 
jelentkeztetés, személyes tanácsadás biztosítása, kérésre szakértő igénybevétele

20/2012. (VIII. 31.) 
EMMI rendelet 4. § (1) 
b)

8. A NEVELŐTESTÜLET ÁLTAL 
FONTOSNAK ÍTÉLT EGYÉB 
TERÜLETEK

2017-2018. intézmény belső szervezeti rendjének fejlesztése, feladatkörök 
újragondolása a megváltozott létszámok, telephelyek miatti megnövekedett 
feladatok miatt. 

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 2017. augusztus 31. napján tartott ülésén 
határozatával egyhangúlag elfogadta.

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

10. MELLÉKLETEK (A 
MUNKAKZÖSSÉGEK ÉS MÁS
RESZORTFELELŐSÖK ÉVES 
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MUNKAPROGRAMJA)

11. FÜGGELÉK

11.1. A munkaterv jogszabályi 
háttere

Külső szabályzók:
 A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: 

Nkt.)
 A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény
 Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló

2011. évi CXII. törvény
 A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény
 A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi 

XXXI. törvény
 A nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény
 A pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak 

jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési 
intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 31.) 
Korm. rendelet

 A nemzeti köznevelési törvény végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII. 
28.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Nkt. Vhr.)

 A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési 
intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 
(a továbbiakban: R.)

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

 A 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
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 Pedagógiai program 
 Szervezeti és működési szabályzat

 Házirend
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