Zichy Géza Zenei Alapfokú Művészeti Iskola
4200 Hajdúszoboszló, Kálvin tér 5.
Telefon: 52/557-821
E-mail: zgz.ami@gmail.com

A Zichy Géza Zenei Alapfokú Művészeti Iskola 2019/20 tanítási évi munkaterve

Oktatott hangszerek, szakok, főtárgyként választható egyéni és csoportos
szakok: zongora, hegedű, cselló, furulya, fuvola, oboa, klarinét, fagott, szaxofon,
trombita, harsona, tuba, kürt, tenorkürt, ütőhangszerek, magánének, gitár,
szolfézs, zenei ismeretek, kamarazene, népi hegedű, népi nagybőgő, népi brácsa,
citera.
Tanszakok: billentyűs, fafúvós,
zeneismeret, kamarazene, népzene.

rézfúvós,

vonós,

akkordikus,

vokális,

Pedagógiai célok:
- A zenei műveltség megalapozása és fejlesztése
- A zenei képességek fejlesztése, a zenei írás és olvasás készségének, valamint a
kreatív, alkotó magatartásnak a kialakítása
-A zenéléshez szükséges technikai készség kialakítása
-A zene logikájának, a harmóniai szerkezet és a forma összefüggéseinek
megismerése
- A főbb zenei stílusok sajátosságainak ismerete
- Az értékes zene megszerettetése, rendszeres zenehallgatásra nevelés
- Aktív társas muzsikálásra nevelés
- Zenei kultúránk értékmegőrzése
- Zenei szakterületen való jártasságok megszerzésére
- Tanulóink differenciált egyéni képességeinek megfelelő oktatása
- A zenei önkifejezés megalapozása és fejlesztése
- Szépségre való nevelés
- Értékes zene iránti érdeklődés felkeltése
- Közösségi kohézió kialakítása

Személyi feltételek
1. Majoros Zsolt
kürttanár klasszikus furulya előadóművész
2. Hellné Kádár Edit
gitártanár kamaraművész, szakvizsgázott
pedagógus közoktatási vezető
3. Pusztainé Tóth Judit
zeneiskolai zongoratanár, korrepetítor
4. Gebei Erika zongoratanár
kamaraművész
5. Pap Éva zongoratanár
korrepetítor, szakvizsgázott pedagógus
közoktatási vezető
6. Dr.BenénéZsákai Zsuzsa
zongorakísérő korrepetítor tanár,
zeneiskolai zongoratanár
7. Czeglédi Judit szolfézstanár magánének tanár, ének kamaraművész
8. Dr. Mákné Simon Mária
zeneiskolai hegedűtanár
9. Versánszky Ildikó okleveles hegedűművész,- tanár, szakvizsgázott
pedagógus mentortanár
10.Pető Áron
gordonka művész, tanár
11.Szentpáliné Páll Beáta
zeneelmélet-szolfézs tanár, karvezető és
általános iskolai ének tanár
12.Rácz Éva
klarinéttanár, kamaraművész
13.Griger Judit
zeneiskolai fuvolatanár
14.Scherfel László
zeneiskolai kürttanár
15.Kiss László
zeneiskolai trombitatanár, szakvizsgázott
pedagógus közoktatási vezető
16.Kerekes-Kiss Edina
ütőhangszerművész tanár, fúvószenekari
karnagy, ütőhangszertanár, kamaraművész
17.Kerekes Imre
tubatanár kamaraművész, fúvószenekari
karnagy
18.Dorcsin Attila
harsonaművész-tanár
19.Sári Katalin
népzene ének-zene tanár, okleveles énekzene tanár, szakvizsgázott pedagógus
20.Szakonyi Viktor
gitártanár, kamaraművész
21.Ficsor Erika
zeneelmélet szolfézs, általános iskolai
ének-zene tanár és karvezető, okleveles ének-zene tanár, zongoratanár
kamaraművész
22. Molnár Andrea
oboaművész tanár klasszikus furulya
előadóművész

A pedagógus minősítésben és az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzésben
közreműködnek:
Hellné Kádár Edit szakértő, szakértői napja: csütörtök
Kiss László szakértő, szakértői napja: kedd
Versánszky Ildikó, szakértői napja : kedd

Minősítésre jelentkezett pedagógusok:
2019-ben várható minősítés: Czeglédi Judit
2020-ban várható minősítések:
Ficsor Erika
Dr. Mákné Simon Mária
Szakonyi Viktor
Dorcsin Attila
Majoros Zsolt

Vezetők ügyeleti rendje:
Hellné Kádár Edit
Hétfő
07.30-16.00

Kedd
08.00-17.00

Szerda
08.00-16.30

Csütörtök
08.00-16.00

Péntek
08.00-16.30

Kedd
08.00-18.00

Szerda
08.00-18.00

Csütörtök
08.00-18.00

Péntek

Kedd
08.00-15.30

Szerda
08.00-13.00

Csütörtök
08.00-15.30

Péntek
08.00-18.00

Pap Éva
Hétfő
08.00-18.00
Majoros Zsolt
Hétfő
8.00-18.00

Az intézmény tanulóinak adatai
Tanév: 2019/2020.
Időpont:
2019.09.13 tanulói létszám
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Tárgyi feltételek
Az intézményünkben az oktatási-nevelési feladatokat a következő épületekben
látjuk el:
4200 Hajdúszoboszló Kálvin tér 5 ,
Szaktanterem: 15
Egyéb oktatási célú: 1
Tanári: 1
Kockázati tényezők a tanévben
A növendéklétszám megtartása a fluktuáció minimálisra való csökkentése az
egyik fő feladatunk.
Fenntartó által megfogalmazott fő feladatok
Az iskolától a fenntartó elvárja a jogszabályokban megfogalmazott működési
rendet.

PP alapján kitűzött célok, feladatok
Az alapfokú művészetoktatási intézmény a zeneművészet területei iránt
érdeklődő tanulók számára biztosítja készségeik, képességeik fejlesztését, alkotó
és önkifejező képességeik kibontakoztatását, tehetségük gondozását.
A tantervi szabályozás rugalmassága révén hozzájárul az integrált oktatás–
nevelés

megvalósításához,

az

esztétikai–művészeti

tudatosság

és

kifejezőkészség kompetenciaterület fejlesztéséhez.
Az alapfokú művészetoktatás követelménye és tantervi programja keretében
folyó zenei nevelés alkalmat ad az érdeklődő és fogékony tanulók képességeinek
fejlesztésére,

biztosítja

a

különböző

szakterületeken

való

jártasságok

megszerzését és gyakorlását.
A képzés figyelembe veszi az életkori sajátosságokat, a tanulók érdeklődésére,
tehetségére építve alakítja készségeiket és gyarapítja ismereteiket.
Lehetőséget ad az egyetemes kultúra, az európai műveltség, a nemzeti, népi
hagyományok, értékek átadására, az értékmegőrzés formáinak kialakítására.
A program lehetőséget nyújt az esztétikai érzékenység – nyitottság, igényesség,
fogékonyság – alakítása mellett a zene megszólaltatásához szükséges hangszeres
és énektechnikai készségek megszerzésére, a zenei ismeretek átadására és
minden zenei tevékenység tudatosítására, az önálló ismeretszerzés képességére,
a hagyományos és az új típusú kultúraközvetítő eszközök alkalmazásával.
A zeneoktatás a különböző zenei műfaj sajátosságait, a művészi megjelenítés
módjait ismerteti meg a tanulókkal, miközben célja az is, hogy az önkifejezés
eszköztárának gazdagításával a zene alkalmazására, befogadására készítsen fel.
Kiemelten fejleszti a közösséggel való együttműködés képességét, az érzelmi és
társas intelligenciát.
Az előző tanév tapasztalatai adódó nevelési, oktatási célok, feladatok:
Az iskola kamaracsoportjainak
Tanév rendje:
Az őszi szünet előtti utolsó tanítási nap 2019. október 25. (péntek), a szünet
utáni első tanítási nap 2019. november 4. (hétfő).
A téli szünet előtti utolsó tanítási nap 2019. december 20. (péntek), a szünet
utáni első tanítási nap 2020. január 6. (hétfő).

A tavaszi szünet előtti utolsó tanítási nap 2020. április 8. (szerda), a szünet utáni
első tanítási nap 2020. április 15. (szerda).
Az I. félév vége január 24 péntek.
Értesítők kiadása január 31 péntek.

Tanítás mentes munkanapok ideje, felhasználása:
Zenei világnapi hangverseny: 2019 október 1 kedd
Karácsonyi rendezvények: 2019. december 19 csütörtök
Családi hangverseny: 2020. április 30.
Szakmai nap 2020.április 15.
Nevelőtestületi értekezlet: 2020. január 27, 9.00 óra.

Hagyományos hangversenyek:
Zenei világnapi hangverseny: október 1.
Zenekari gála: december 14.
Városi Karácsonyi hangverseny: december 22
Karácsonyi hangverseny: december 19
Farsangi hangverseny: 2020. február 13
„B” tagozatos hangverseny: május 25 hétfő.
Családi hangverseny: április 30.
Kamaracsoportok hangversenye 2019.03.31

Nevelői értekezletek ideje
2019. augusztus 26. Alakuló értekezlet
2019. augusztus 30. Tanévnyitó értekezlet
Nevelőtestületi értekezlet: 2020.január 27.
2020. június 18. Tanévzáró értekezlet
Minden hónap első keddjén vezetői értekezlet.

Szülői értekezletek, fogadóórák időpontjai
Fogadóórák minden pedagógusnál, tanszaki hangversenyekhez kapcsolódóan.
Fogadóórák tanárainknál egyéni időpont-egyeztetés alapján.

Nyílt nap ideje:
Zsivajgó: 2020. június 5.

Mérések, vizsgák:
időpont
2020.01.23
16.30 óra
2020.05.25

feladat
„B” tagozatos
hangverseny
„B” tagozatos
meghallgatás
rézfúvós,
zongora vizsga
fafúvós, ütő,
zongora vizsga
gitár vizsga

felelős
Dr. Mákné
Simon Mária
Pusztainé Tóth
Judit
tanszakvezetők

2020.05.28.

vonós, ének,
népzene vizsga

tanszakvezetők

2020.05.26-28ig
2020.06.04

szolfézs vizsga

tanszakvezető

hangszeres és szolfézs
alapvizsga
Zsivajgó
Beiskolázás

tanszakvezetők

2020.05.26.
2020.05.27.
2020.05.28.

2020.06.05.
2020.06.08-10ig
2020.06.11.

Vizsga pótnap

tanszakvezetők
tanszakvezető

Czeglédi Judit
Hellné Kádár
Edit
tanszakvezetők

ellenőrzi
Majoros Zsolt
Pap Éva
Majoros Zsolt
Pap Éva
Majoros Zsolt
Pap Éva
Hellné Kádár
Edit
Majoros Zsolt
Hellné Kádár
Edit
Majoros Zsolt
Pap Éva
Majoros Zsolt
Pap Éva
Majoros Zsolt
Pap Éva
Hellné Kádár
Edit

Külső belső tantárgyi mérések rendje:
Év végi hangszeres és szolfézs vizsgák szabálya
A tantestület az éves munkatervben meghatározza a vizsgák napjait, melyet
tanulóival minden pedagógus a vizsga előtt 30 nappal közöl. A szülőket a
tájékoztatófüzetben köteles értesíteni a vizsga pontos időpontjáról. A hangszeres
és elméleti vizsgákat hangszerenként, osztályonként bonyolítjuk. A hangszeres
vizsgán jelen vannak a tanszak tanárai és a tanszak vezetője, aki a
vizsgajegyzőkönyvet vezeti. A szolfézs vizsgán a tanszak tanára az

intézményvezető és szolfézs szakos pedagógus vesz részt. A hangszeres és
szolfézs vizsga követelménye a helyi tantervben a hangszerenkénti és
évfolyamonkénti leírása után található meg. A hangszeres és szolfézs vizsgán
egyéni okok miatt megjelenni nem tudó növendékek pótvizsga napon tehetik le
vizsgáikat.
Tanfelügyeleti rendszerrel kapcsolatos feladatok:
A tanfelügyeleti rendszerhez kapcsolódva 10 kolléga önértékelése kerül
megszervezésre.

Minőségfejlesztés tervezés:
A tanfelügyeleti rendszerhez kapcsolódva 10 kolléga önértékelése kerül
megszervezésre.

Pedagógus minősítési feladatok:
Az Oktatási Hivatal minősítő eljárására
Ficsor Erika
Dr. Mákné Simon Mária
Szakonyi Viktor
Dorcsin Attila
Majoros Zsolt kerültek be.
Munkakörök aktualizálása, pedagógus feladatai
Hellné Kádár Edit – intézményvezető
Pap Éva – intézményvezető helyettes
Majoros Zsolt- intézményvezető helyettes
Gebei Erika – tanszakvezető
Kiss László – tanszakvezető
Dr. Mákné Simon Mária - tanszakvezető
Pusztainé Tóth Judit – közalkalmazotti tanács elnöke

Pályaválasztás továbbtanulás:
A zenei pályán tovább tanulni kívánó növendékek szaktanárral konzultációkon
vesznek részt a zenei szakgimnáziumokban. Részt vesznek az előfelvételi
meghallgatáson és a szakmai felvételi vizsgán, szaktanári kísérettel.
Pályázatokból adódó szakmai feladatok:
Iskolánk kamaracsoportjai a városi önkormányzat által kiírt pályázatokon
700.000- ft támogatást kapott melyeket szakmai eszközökre fordítanak a
csoportok.
EFOP 3.2.4.-16-2016-00001 pályázat továbbképzésen való részvétel.
EFOP-4.1.3-17 infrastruktúra fejlesztés az intézményben, a hozzá kapcsolódó
szervezési feladatok elvégzése.
Kodály III. program hangszerbeszerzés.
Esélyegyenlőség biztosítása
Az esélyegyenlőség érvényesítése érdekében különös figyelmet fordítunk a
halmozottan hátrányos helyzetű tanulók és sajátos nevelési igényű tanulók
oktatására. A művészetet használjuk növendékeink fejlesztésére, integrációjára.
Az egyenlő bánásmód követelménye alapján iskolánk minden tanulójának joga,
hogy vele összehasonlítható helyzetben levő más személyekkel azonos feltételek
szerint részesüljön velük azonos színvonalú ellátásban.
Hangszer kölcsönzése a hangszerrel nem rendelkező tanulók részére, gyakorlási
lehetőség biztosítása, kamara csoportokban való részvétel.
Tehetséggondozás, felzárkóztatás tanórán kívüli tevékenység
A képzés folyamán lehetőségünk van az arra érdemes tanulókkal a második
hangszeres osztálytól emelt óraszámban foglalkozni ("B" tagozat). Hangszeres
növendékeink évente 2-3 alkalommal, a kiemelkedőbbek 5-6 alkalommal
szerepelnek különböző hangversenyeken A tehetséggondozást segítik az igényes
kamarazene foglalkozások és a zeneirodalmi tájékozódást megalapozó
hangszeres közös-órák. Tehetséges tanulóink számára lehetőséget biztosítunk
tankerületi, megyei országos versenyeken való részvételre.

Beiskolázás
Az általános iskolákkal egyeztetve minden alsó tagozatos osztály részére
hangszerbemutatót tartunk iskoláikban, 2020 június 05-10-ig.
Pedagógus továbbképzési feladatok:
2019 december 15-ig azon pedagógusoknak akik jelentkeztek az EFOP 3.2.4.16-2016-00001 „Digitális kompetencia fejlesztése” projektre kötelező az előírt
továbbképzésen részt venniük.
Intézményi kapcsolatrendszer:
A tankerületi igazgató által összehívott értekezleteken lehetőség nyílik
szervezett

formában

az

egyes

intézményekkel

az

aktuális

teendőket

megbeszélni. Beiskolázások során, tanév végén és tanév elején rendszeres
konzultáció zajlik a város általános iskoláinak igazgatóival a beiskolázás
rendjéről. A zeneiskola hangszeres tanulói rendszeresen részt vesznek
közismereti iskolájuk rendezvényein, ünnepségein ahol a szaktanári egyeztetés
kap hangsúlyt.
Iskola és család kapcsolata:
a) Félévenként

rendezett

tanszaki

hangversenyek

szülői

értekezlettel

egybekötve.
b) Indokolt esetben a szülők telefonon vagy levélben történő értesítése a tanulók
hiányos iskolai munkája vagy fegyelmi vétsége esetén.
c) Havi osztályzat a tanuló előmeneteléről és szorgalmáról az ellenőrző füzetbe.
d) Tanórai bejegyzés (értékelés, dicséret, útmutatás az otthoni munkához).
e) Tanári fogadóórák.

Fenntartóval és működtetővel kapcsolattartás:
A Klebelsberg

Központ utasításait a Berettyóújfalui

Tankerületi Központ

igazgatója által közvetíti az iskola számára. A tankerületi igazgató az
intézményvezetővel, alkalmanként vezetői értekezleten, telefonon, elektronikus
úton, valamint személyesen tartja a kapcsolatot. Az iskolát érintő szakmai tárgyú
kérdésekben az intézményvezetőnek jelentési, egyeztetési kötelezettsége van a
tankerületi igazgató felé.
Az igazgató az igazgató-helyettesekkel naponta az aktuális események és
feladatok

egyeztetésére

megbeszélést

tart.

Az

iskolában

működő

munkaközösségek vezetőivel minden hónap első hetén egyeztetett időpontban,
vezetői értekezlet formájában az igazgató ismerteti a hónap feladatait. A vezetői
értekezleten elhangzottakról, azon történő megállapodásokról, feladatok
elosztásáról, szervezési teendők lebonyolítási rendjéről a munkaközösség-vezető
köteles értesíteni a munkaközösségben dolgozó pedagógusokat.

Szakmai kapcsolatok:
 Általános iskolák, óvodák, civil szervezetek és a városi művelődési
központ rendezvényeinek színesítése.
 Zenei középiskolába felvételizni kívánó tanulók szaktanára kapcsolatot
épít vagy ápol a középiskolai szaktanárokkal.
 Részvétel zenei konzultációkon középiskolai és főiskolai nyílt napokon,
megyei hangszeres találkozókon.

Belső ellenőrzés általános rendje
 a tanórák, a tanórákon kívüli foglalkozások, a beszámolók, a hangversenyek,
a versenyek látogatása, vezetői ellenőrzése a részletes munkaterv alapján.
 írásos dokumentumok, adminisztráció vizsgálata minden hónap első hetében
a vezetőhelyettesek feladata.

Vezetői értekezletek, ellenőrzések:
2019. 08.26

Alakuló értekezlet

2019.08.30

Tanévnyitó értekezlet

2019.09.10.
11.00 óra

Vezetői értekezlet,
tanévkezdéssel
kapcsolatos észrevételek,
teendők megbeszélése
Összesítők leadása,
Tanszakvezetők
tanmenetek és naplók
kitöltésének végső
határideje
Statisztikai adatok
Tanszakvezetők
összesítése
Vezetői értekezlet
Pap Éva

2019.09.13.

2019.10.01
2019.10.08.
11 óra
2019.11.05 11
óra
2020.01.27

Hellné Kádár
Edit
Hellné Kádár
Edit
Tanszakvezetők

Vezetői értekezlet

Pap Éva

2020.02.04.

Osztályozó értekezlet és
nevelőtestületi értekezlet
Vezetői értekezlet

Hellné Kádár
Edit
Pap Éva

2020.03.03

Vezetői értekezlet

Pap Éva

2020.06.15-17.

Adminisztráció
ellenőrzése, egyeztetés
egyéni beosztás szerint.
10.00 óra Tanévzáró
értekezlet

Hellné Kádár
Edit, Pap Éva,
Majoros Zsolt

2020.06.18

Tankerület
Tankerület
Hellné Kádár
Edit
Pap Éva

Hellné Kádár
Edit
Hellné Kádár
Edit
Hellné Kádár
Edit
Tankerület
Hellné Kádár
Edit
Hellné Kádár
Edit

Tanulmányi versenyek:


X. Országos Ádám Jenő Dalverseny



XIII. Országos Kodály Zoltán Szolfézs- és Népdaléneklési Verseny



XVI. Országos Koncz János Hegedűverseny



IX. Országos Népzenei Verseny



VII. Országos Szaxofonverseny



XVI. Országos Ütőhangszeres Kamaraverseny



X. Országos verseny a továbbképző évfolyamokra járó tanulók számára



X. Országos Zenekari Verseny

Egyéb versenyek találkozók:
Megyei Fuvolás találkozó 2020.01.25
Megyei Kürtös Találkozó 2020. március 7.
Megyei Kamarazenei Találkozó Püspökladány
„Trombita szól dob pereg” Kelet-magyarországi Rézfúvós verseny Demecser
VII. Törökszentmiklósi Nemzetközi Zongorafesztivál 2020. 03.06-07.
Magánének verseny Veszprém
Arany Violin Énekverseny Budapest
Balassagyarmati Énekverseny 04.29.
Mélyrézfúvós Verseny Csökmő
Regionális ütőhangszeres verseny
Aranyhangszál Énekverseny
Berettyóújfalui Szakmai Nap (fafúvós)
Regionális Gordonkás Találkozó
Regionális Klarinétos Találkozó
Regionális Gitárverseny Nyíregyháza
Országos Abonyi Hegedű, Gordonka és Kamarazenei Verseny
Országos Verbunk verseny
Népdaléneklési versenyek:
,,Tiszán innen, Dunán túl” országos népdaléneklési minősítő verseny
- megyei forduló várható ideje márciusban, Debrecenben; országos
fordulója májusban Budapesten
,,Száll a madár…” megyei népdaléneklési verseny. MEA alapfokú művészeti
iskola szervezésében márciusban várható verseny.
- az időpont szintén március; helyszín: Józsa
Szent Efrém Görögkatolikus Általános Iskola, Óvoda regionális népdaléneklési
versenye
- helyszín: Debrecen, várható ideje február
Cívis Országos Gyermek és Ifjúsági Népzenei verseny

- helyszín: Debrecen, várható időpont: május
Bencze Lászlóné Emlékverseny Berettyóújfalu

Részletes munkaterv a 2019/20-as tanévre
Időpont
Feladat
2019. 08. 20 Virágkarnevál, zenekari
fellépés
2019. 08.26 Alakuló értekezlet
2019.08.30 Tanévnyitó értekezlet
2019.09.02- Beiratkozás, órabeosztás
09.04-ig
2019.09.02 Városi ünnepség zenekari
fellépés
Kerekes Imre
2019.09.10. Vezetői értekezlet,
11.00 óra
tanévkezdéssel
kapcsolatos észrevételek,
teendők megbeszélése
2019.09.13. Összesítők leadása,
tanmenetek és naplók
kitöltésének végső
határideje
2019.09.30. Anyakönyvek kitöltése
2019.10.01 Zenei Világnapi
Hangverseny a Bárdos
Iskolával közösen
2019.10.01 Statisztikai adatok
összesítése
2019.10.08. Vezetői értekezlet
11 óra
2019.10.23 Városi Ünnepség
2019.11.05
11 óra
2019.11.20.
2019.12.02
2019.12.03
2019.12.04
2019.12.05
2019.12.09

Felelős
Kerekes Imre

Ellenőrzi
Scherfel László

Hellné Kádár Edit Tankerület
Hellné Kádár Edit Tankerület
Pap Éva
Hellné Kádár
Edit
Hellné Kádár Edit Kerekes Imre
Tanszakvezetők

Hellné Kádár
Edit

Tanszakvezetők

Pap Éva

Tanszakvezetők
Pap Éva
Dr. Mákné Simon Hellné Kádár
Mária
Edit
Tanszakvezetők
Pap Éva
Kerekes Imre

Vezetői értekezlet

Pap Éva

Őszi növendék
hangverseny
zongora
osztályhangversenyek
zongora
osztályhangversenyek
hegedű
osztályhangversenyek
Cselló, gitár, népzene
osztályhangversenyek
fafúvós
osztályhangversenyek

Rácz Éva és
Szakonyi Viktor
Gebei Erika
Pusztainé Tóth
Judit
főtárgytanárok
főtárgytanárok
főtárgytanárok

Hellné Kádár
Edit
Hellné Kádár
Edit
Hellné Kádár
Edit
Hellné Kádár
Edit
Majoros Zsolt
Gebei Erika
Gebei Erika
Dr. Mákné Simon
Mária
Dr. Mákné Simon
Mária
Tanszakvezetők

fafúvós
osztályhangversenyek +
ütő és tuba a
rendezvényközpontban
rézfúvós, magánének
osztályhangversenyek
rézfúvós
osztályhangversenyek
Karácsonyi Hangverseny

főtárgytanárok

Tanszakvezetők

főtárgytanárok

Tanszakvezetők

főtárgytanárok

Tanszakvezetők

Majoros Zsolt

Városi Karácsonyi
Hangverseny
Téli szünet.

Szentpáliné Páll
Beáta

Hellné Kádár
Edit
Hellné Kádár
Edit

Hellné Kádár Edit Tanszakvezetők

2020.02.04.

„B” tagozatos
hangverseny
Osztályozó értekezlet és
nevelőtestületi értekezlet
Vezetői értekezlet

2020.02.13.

Farsangi hangverseny

Majoros Zsolt

2020.02.20.
2020.03.04

növendékhangverseny
Vezetői értekezlet

Molnár Andrea
Pap Éva

2020.03.15

Városi Ünnepség
zenekar
Kamaracsoportok
hangversenye
Tavaszi szünet. A szünet
előtti utolsó tanítási nap
04.08 szerda, első tanítási
nap szünet után 04.15
szerda
családi hangverseny
zongora
osztályhangversenyek
zongora
osztályhangversenyek
hegedű, magánének
osztályhangversenyek
Cselló, gitár és népzene
osztályhangversenyek
fafúvós
osztályhangversenyek
fafúvós
osztályhangversenyek +

Kerekes Imre

2019.12.10

2019.12.11.
2019.12.12
2019.12.19
2019.12.22
2018.12.212019.01.06ig
2020.01.22
16.30 óra
2020.01.27

2020.04.01.
2020.04.0804.14-ig

2020.04.30.
2020.05.04
2020.05.05
2020.05.06
2020.05.07
2020.05.11
2020.05.12

Hellné Kádár Edit Tankerület
Pap Éva

Kiss László

Hellné Kádár
Edit
Hellné Kádár
Edit
Pap Éva
Hellné Kádár
Edit
Hellné Kádár
Edit
Majoros Zsolt

Czeglédi Judit
főtárgytanárok

Pap Éva
Tanszakvezetők

főtárgytanárok

Tanszakvezetők

főtárgytanárok

Tanszakvezetők

főtárgytanárok

Tanszakvezetők

főtárgytanárok

Tanszakvezetők

főtárgytanárok

Tanszakvezetők

2020.05.13
2020.05.14
2020.05.25
2020.05.26.
2020.05.27.
2020.05.28.

ütő és tuba a
rendezvényközpontban
rézfúvós
osztályhangversenyek
rézfúvós
osztályhangversenyek
„B” tagozatos
meghallgatás
rézfúvós, ütő
zongora vizsga
fafúvós, vonós, ének,
zongora vizsga
vonós,
népzene vizsga

főtárgytanárok

Tanszakvezetők

főtárgytanárok

Pap Éva

tanszakvezetők

hangszeres és szolfézs
alapvizsga
Zsivajgó
Beiskolázás
Vizsga pótnap

tanszakvezetők

adminisztráció

Tanszakvezetők

gitár vizsga

2020.05.2628-ig
2020.06.04

szolfézs vizsga

2020.06.1217 -ig
2020.06.17
9.00 óra
2020.06.18

Tanszakvezetők

Majoros Zsolt
Pap Éva
tanszakvezetők
Majoros Zsolt
Pap Éva
tanszakvezetők
Majoros Zsolt
Hellné Kádár
Edit
tanszakvezető
Hellné Kádár
Edit
tanszakvezető
Majoros Zsolt
Pap Éva
tanszakvezetők
Majoros Zsolt
Pap Éva
Majoros Zsolt
Hellné Kádár Edit Pap Éva

2020.05.28.

2020.06.05.
2020.06.0810-ig
2020.06.11.

főtárgytanárok

tanévzáró értekezlet
tanévzáró ünnepség

Hellné Kádár
Edit
Hellné Kádár
Edit
Hellné Kádár
Edit
Hellné Kádár
Edit

Függelék:
 A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvény (a továbbiakban
Nkt.)
 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 nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési
intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII.31) EMMI rendelet
 A sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének irányelve és a
Sajátos nevelési igényű tanulók iskolai oktatásának irányelve kiadásáról
szóló 32/2012. (X.(.) EMMI rendelet

 A nemzetiség óvodai nevelésének irányelve és a nemzetiség iskolai
oktatásának irányelve kiadásáról szóló 17/2013. (III.1.) EMMI rendelet
 A pedagógus-továbbképzésről, a pedagógus-szakvizsgáról, valamint a
továbbképzésben résztvevők juttatásairól és kedvezményeiről szóló
277/1997. (XII.22.) Korm. rendelet
 14/2017. (VI.14.) EMMI rendelet a 2017/2018 tanév rendjéről
 A nemzetgazdasági miniszter 9/2017. (V.19.) NGM rendelete a 2018. évi
munkaszüneti napok körüli munkarendről

A nevelőtestület a munkatervet egyöntetűen elfogadta.

Kelt: Hajdúszoboszló, 2019.08.30.

Pusztainé Tóth Judit

Hellné Kádár Edit

közalkalmazotti tanács elnöke

intézményvezető

A szülői munkaközösség az éves munkatervet véleményezte.

Kelt: Hajdúszoboszló, 2019. 08.30.

Szülői munkaközösség vezető

