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1. Bevezetés 
1.1. Jogszabályi háttér 

1.1.1. Jogszabályok 

A 2018/2019. tanévre vonatkozó munkaterv a vonatkozó jogszabályi előírások alapján 

készült: 

 2011. évi CXC. törvény a köznevelésről 

 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény 

végrehajtásáról 

 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és 

a köznevelési intézmények névhasználatáról 

 27/1998. évi MKM rendelet az alapfokú művészetoktatás követelményei és tantervi 

programjának bevezetéséről és kiadásáról 

 2012. év I. törvény a munka törvénykönyvéről 

 13/2018. (VI. 14.) EMMI rendelet a 2018/2019. tanév rendjéről 

 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a 

közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési 

intézményekben történő végrehajtásáról 

 277/1997. évi kormányrendelet a pedagógus-továbbképzésről, a pedagógus-

szakvizsgáról, valamint a továbbképzésben résztvevők juttatásairól és 

kedvezményeiről 

1.1.2. Helyi szabályzatok 

A munkatervben figyelembe vételre kerültek az intézmény működését, tevékenységét 

meghatározó fontosabb belső szabályzatok is: 

 Szakmai alapdokumentum 

 Pedagógiai program 

 Szervezeti és működési szabályzat 

 Házirend 

 Értékelési szabályzat 

 Esélyegyenlőségi program és terv 

 Belső önértékelési program 

 Belső önértékelési terv 

 Pedagógus továbbképzési program 

 Pedagógus beiskolázási terv 

 Intézményi Tanács működési szabályzata 

 Diákönkormányzat működési szabályzata 

 Szülői munkaközösség működési szabályzata 

 Közalkalmazotti tanács működési szabályzata 

A munkatervvel kapcsolatban ellátásra kerültek a szükséges véleményeztetési feladatok. 

1.1.3. A munkaterv az alábbi mellékletekkel együtt érvényes 

 Naptári terv 

 Tantárgyfelosztás 

 Összesített órarend 
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2. Feltételrendszer leírása 

2.1. A tanév tervezését befolyásoló jogszabályi változások 

2.1.1. Változások 

 A köznevelési intézmények a KIR Személyi Nyilvántartó és adatmódosító 

rendszerén keresztül tudják a statisztikai adatgyűjtés során adataikat feltölteni, 

aktualizálni a tanév, nevelési év október 1-jei állapotának megfelelően. Az 

intézmények közvetlenül statisztikai adatot nem szolgáltatnak, hanem a személyi 

nyilvántartásban szereplő adatok jelennek meg a KIR-STAT-ban. 

 A 229/2012. Korm. rendelet 25. § (4) bekezdés értelmében a köznevelési intézmény 

képviselője – fenntartójának egyidejű értesítése mellett – október 15. és november 

15. között egy alkalommal kérheti a minisztertől az adott tanévi lezárt 

statisztikájának módosítását. Ezt követően nincs lehetőség a lezárt statisztika 

módosítására, az itt szereplő adatok véglegesnek tekintendőek. 

 2018. szeptember 1-től a köznevelési intézmény által a gyermekről, tanulóról 

vezetett nyilvántartásnak (KIR) – az eddig is nyilvántartott adatokon túlmenően – 

tartalmaznia kell, hogy a tanuló hányadik évfolyamon, mely országban vett részt 

határon túli kiránduláson. 

 Az EU Általános Adatvédelmi Rendeletét (GDPR) 2018. május 25-től kell 

alkalmazni a magyar köznevelési intézményekben is. A természetes személyek 

személyes adataik kezelésével összefüggő védelme alapvető jog. A magyar 

köznevelési intézményeknek, mint közintézményeknek is az adatkezelési 

tevékenységüket a GDPR előírásai szerint kell végezniük. 

 Az Intézményvezető az általános iskolában a tizenhat óra előtt megszervezett egyéb 

foglalkozás alól a szülő kérelmére felmenti a tanulót, ha másik köznevelési 

intézménnyel is tanulói jogviszonyban vagy vendégtanulói jogviszonyban áll, az ott 

szervezett tanórai és egyéb foglalkozásokon történő részvétel érdekében, egyéb 

esetekben – kivéve, ha az intézmény e törvény rendelkezéseinek megfelelően egész 

napos iskolaként működik – felmentheti. 

 A szülő kérésére, valamint az alapfokú művészeti iskolával fennálló tanulói 

jogviszony együttes feltétele megléte esetén a felmentés nem tagadható meg, a 

tanulók számára az alapfokú művészoktatásban való részvétel lehetőségét biztosítani 

kell. Az általános iskola igazgatójának ez esetben nincs mérlegelési lehetősége. 

 A köznevelési intézményekben zajló hatósági és törvényességi ellenőrzés elleni 

fellebbezést másodfokon a megyei, fővárosi kormányhivatal bírálja el, az OH 

hatásköre a 2018. június 30-ig benyújtott fellebbezésekre korlátozódik. 

 A köznevelési hatósági ellenőrzések köre kiegészül a tanulói fegyelmi eljárás 

megszervezésére, lefolytatására, a döntéshozatalra vonatkozó előírások ellenőrzési 

lehetőségével. 

 A köznevelési jogorvoslati eljárás speciális, a döntést első fokon a köznevelési 

intézmény hozza meg. Másodfokon a fenntartó jogosult eljárni, amely joga az Nkt.-

nak a fenntartói irányításra vonatkozó rendelkezésein alapul (ellenőrzi az intézmény 

működésének jogszerűségét, szükség esetén intézkedik). Ebből adódóan a 

másodfokú döntés sem tekinthető közigazgatási hatósági eljárásban hozott 

döntésnek. 

 Mentesültek az álláspályázaton való részvétel kötelezettsége alól azok, akik a 

Klebelsberg Képzési Ösztöndíjban részesültek, mivel az Ösztöndíj egyik feltétele, 

hogy a pályázó a tanári oklevél megszerzését követően a szakképzettségének 

megfelelő munkakörben foglalkoztatásra irányuló jogviszonyt létesítsen. 

 A minősítés során értékelt pedagóguskompetenciák 2019. január 1-jétől kiegészülnek 

a környezeti nevelésben mutatott jártassággal, és a fenntarthatóság értékrendjének 

hiteles képviselete és a környezettudatossághoz kapcsolódó attitűdök átadásának 

módjával. 
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 A minősítő vizsgákkal, minősítési eljárással kapcsolatosan kifejezett szabály mondja 

ki, hogy a figyelembe veendő szakmai gyakorlati időbe kizárólag a jogszerű 

foglalkoztatás ideje számít be. Így, ha megfelelő végzettség, szakképzettség nélkül, 

vagy honosítatlan diplomával foglalkoztatnak, vagy a múltban foglalkoztatták a 

pedagógust, az ilyen jogviszony ideje nem számít be a szakmai gyakorlatba. 

 Nem csak a két hónapot meghaladó keresőképtelenségre, vagy a hozzátartozó otthoni 

ápolására hivatkozással, hanem más élethelyzetben is visszavonható a nem kötelező 

minősítésre való jelentkezés. Ha azonban a pedagógus portfóliót már feltöltötte, az 

eljárás félbehagyása már sikertelenséget eredményez. A portfóliót érintő hiánypótlás 

Mesterpedagógus és Kutatótanár fokozatok esetén is lehetségessé vált. 

 A tanulók közlekedésbiztonságának növelése érdekében megalkotásra került a 

nevelési-oktatási intézmények által szervezett országhatárt átlépő autóbuszos 

kirándulások biztonságáról szóló 27/2017. (X. 18.) EMMI rendelet, amely 2018. 

január elsejével lépett hatályba. Fenntartóra és létszámhatárra való tekintet nélkül 

kiterjed: az Nkt. 7. § (1) bekezdésében felsorolt nevelési-oktatási intézmények által 

szervezett külföldi kirándulásra. 

 Kodály Program keretében megvalósul (1134/2017. (III. 20.) sz. Korm. Határozat): 

 Országos és nemzetközi koncertek, fesztiválok 

 Hangszercsere program (2,5 milliárd Ft) 

 Mindennapos Éneklés Program (288 millió Ft) 

2.1.2. A változásokból adódó intézkedési feladatok a 2018/2019. tanévben 

 A KIR rendszer kezelése: A pedagógusok személyi adatait automatikusan kezeli a 

KIR-STAT (statisztikai felület). Ez megkönnyíti a statisztikát készítők munkáját. A 

téves bejegyzések javítására ad lehetőséget, hogy november 15-ig egy alkalommal 

lehet kérni a felület újranyitását. 

 A továbbiakban figyelemmel kell kísérni, hogy kik vesznek részt határon túli 

kiránduláson (együtteseink cserekapcsolata). A KIR felületre fel kell vezetni a tanuló 

évfolyamát és a célországot. 

 GDPR: Az intézményben a tanulók adatainak kezelése eddig is megfelelt az 

információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi 

CXII. törvény által meghatározottaknak. Fokozottabban figyelni kell az 

adatkezelésre. Ennek megfelelően módosítani szükséges a tanulói beiratkozó lapokat 

a szülői nyilatkozattal. Ki kell jelölni az adatkezelésért felelős személyt. Az 

intézmény honlapján tájékoztatást kell adni a nyilvántartott adatok köréről, azok 

tárolásáról, módosítási lehetőségéről, stb. 

 Külön figyelmet kell fordítani azon rendezvényekre, amelyeknél a jelentkezők 

adatkezelése is szükséges (versenyek, továbbképzések, stb.) A jelentkezési lapok 

mellé be kell kérni a résztvevők adatkezelési nyilatkozatát, továbbá tájékoztatást kell 

adni az adataik használatáról, tárolásáról, biztonságos kezeléséről. 

 Az általános iskolák tanulóit a délutáni foglalkozásokról el kell engedni, hogy a 

zeneiskolai foglalkozásokon részt tudjanak venni. Igény szerint iskolalátogatási 

igazolást állítunk ki ezen tanulók részére. 

 Hatósági és törvényességi ellenőrzés nem várható a 2018/2019. tanévben. Kiemelt 

figyelmet fordítunk az iskola törvényes működtetésére. 

 Az iskola speciális helyzetéből adódóan még nem volt példa tanulói fegyelmi 

eljárásra, bár az SZMSZ tartalmazza az eljárás menetét. Az intézményi 

dokumentációt ki kell egészíteni a jogszabályi módosításoknak megfelelően. 

 Több álláshely meghirdetése is szükségessé válik a tanév végén. Amennyiben olyan 

jelentkező lesz, aki Klebelsberg Képzési Ösztöndíjban részesül, a jogszabályi 

előírásoknak megfelelően járunk el vele szemben. 
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 2019-ben lép életbe az új pedagógus kompetencia, a környezeti nevelésben mutatott 

jártasság, a fenntarthatóság értékrendjének hiteles képviselete és a 

környezettudatossághoz kapcsolódó attitűdök átadásának módja. A 2020-ban 

minősülő pedagógusokat fogja érinteni az új kompetencia. Iskolánkban figyelünk a 

környezeti nevelésre, de mindezt tudatosan kell tennünk. A pedagógusok figyelmét is 

fel kell erre hívni. 

 A pedagógusok szakmai tapasztalatának idejét ismét szükséges átszámolni, hogy 

csak azok a jogviszonyok kerüljenek figyelembe vételre, amelyeket a megfelelő 

végzettséggel, szakképzettséggel látott el a pedagógus. 

 Nem kötelező minősítési eljárásban nem vesz részt pedagógus az intézményből. A 

minősítési rendszer változásairól folyamatosan tájékoztatjuk és segítjük a minősítésre 

jelentkező kollégákat, hogy megfelelő felkészültséggel vegyenek részt a pedagógus 

minősítésben, végig tudják járni az utat a portfólió elkészítésétől a minősítő eljárás 

befejezéséig. 

 A tanulók közlekedésbiztonságának érdekében, a tanulói utaztatásokat a 27/2017. (X. 

18.) EMMI rendelet szerint kell megszervezni. 

 A hangszercsere program keretében iskolánk 8 millió forint értékben kapott új 

hangszereket és javíttatta a meghibásodottakat. 2019-ben ugyanennyi összegben 

várható támogatás. Ennek felhasználásáról időben el kell készíteni a terveket. 

2.2. Helyzetelemzés 

2.2.1. Szakmai alapdokumentum (alapító okirat) szerinti elemzés 

Intézménynek – az alapfokú művészetoktatás követelményei és tantervi programjában 

meghatározottak szerint – legalább hat és legfeljebb tizenkettő évfolyammal kell 

működnie, melynek keretei között az oktatás előképző (2 évfolyam), alapfokú (6 

évfolyam) és továbbképző (4 évfolyam) évfolyamokon folyik. 

Intézményünk a szakmai alapdokumentum szerint, alapfokú művészeti oktatást a 

következők szerint végezhet: 

Az iskola tanulólétszáma a 2018/2019. tanév, október 1-i állapot szerint: 513 fő 

Pedagógus álláshelyek száma: 30 

Betöltött álláshelyek száma: 26 

Betöltetlen álláshelyek száma: 4 

Az oktatást végző pedagógus létszám: 27 főállású, ebből 1 fő tartósan távol, 

 2 fő részmunkaidős 

 9 fő óraadó 69 órát lát el 

Oktatott művészeti ág: Klasszikus zene 

Oktatott tantárgyak: 

Tanszakok Tantárgyak 

Billentyűs 

Zongora 

Kötelező zongora 

Korrepetició 

Vonós - akkordikus 

Hegedű 

Brácsa 

Gordonka 

Gitár 

Ütő 
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Fúvós 

Furulya 

Fuvola 

Oboa 

Fagott 

Klarinét 

Szaxofon 

Trombita 

Kürt 

Tenorkürt 

Harsona 

Tuba 

Zeneismeret - vokális 

Magánének 

Hangképzés 

Szolfézs 

Zeneelmélet 

Zeneirodalom 

Kamaracsoportok 

Gordonka együttes 

Ütő-együttes 

Vonós együttes 

Szaxofon együttes 

Ének együttes 

Rézfúvós együttes 

Klarinét együttes 

Furulya együttes 

Zenekarok, együttesek 

Vonószenekar 

Cselló-zenekar 

Kaposvári Fúvószenekar 

Trombitavirág Fúvószenekar 

Kórus 

 

2.2.2. Osztályok és osztálylétszámok tantárgyanként 

 

Előképző évfolyamok: 

Évfolyamok Osztályok Osztálylétszámok Egyéb információ 

Szolfézs kiselőképző 

KE/a 14 Hudiné (Zrinyi) 

KE/b 14 Kutiné (Toldi) 

KE/c 9 Sovákné (Kisfaludy) 

KE/d 10 Sovákné (Toponár) 

KE/e 13 Tormáné (Liszt) 

Szolfézs előképző 
E/a 9 Tormáné (Kodály) 

E/b 9 Tormáné (Kodály) 

Szolfézs hangszeres előképző 

HE/a 15 Hudiné (Zrinyi) 

HE/b 13 Nagy Tamás (Liszt) 

HE/c 15 Sovákné (Kisfaludy) 

HE/d 10 Sovákné (Toponár) 
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Hangszeres előképző 1. 

Zongora 24 Egyéni oktatás 

Hegedű 13 Egyéni oktatás 

Gordonka 4 Egyéni oktatás 

Gitár 2 Egyéni oktatás 

Furulya 14 Egyéni oktatás 

Fuvola 9 Egyéni oktatás 

Oboa 1 Egyéni oktatás 

Fagott 1 Egyéni oktatás 

Klarinét 8 Egyéni oktatás 

Szaxofon 1 Egyéni oktatás 

Trombita 9 Egyéni oktatás 

Vadászkürt 1 Egyéni oktatás 

Tenorkürt 7 Egyéni oktatás 

Hangszeres előképző 2. 

Zongora 8 Egyéni oktatás 

Hegedű 5 Egyéni oktatás 

Ütő 4 Egyéni oktatás 

Furulya 5 Egyéni oktatás 

Fuvola 13 Egyéni oktatás 

Tenorkürt 1 Egyéni oktatás 

Alapfokú évfolyamok 

Évfolyamok Osztályok Osztálylétszámok Egyéb információ 

Szolfézs 

1/a 15 Hudiné (Liszt) 

1/b 14 Sovákné (Kisfaludy) 

1/c 10 Sovákné (Toponár)  

1/d 12 Tormáné (Liszt) 

1/e 13 Tormáné (Kodály) 

1/f 14 Tormáné (Kodály) 

2/a 11 Hudiné(Liszt) 

2/b 11 Kutiné (Liszt) 

2/c 10 Sovákné (Kisfaludy) 

2/d 7 Sovákné (Toponár) 

2/e 9 Tormáné (Liszt) 

2/f 13 Tormáné (Kodály) 

2/g 14 Tormáné (Kodály) 

3/a 7 Hudiné 

3/b 7 Hudiné 

3/c 15 Kutiné 

3/d 14 Tormáné 

3/e 9 Tormáné 

4/a 15 Hudiné 

4/b 14 Kutiné 

4/c 12 Kutiné 

5/a 10 Hudiné 

5/b 10 Hudiné 

5/c 9 Kutiné 

6/a 9 Hudiné 

6/b 10 Kutiné 

Zongora 

1. 28 Egyéni oktatás 

2. 22 Egyéni oktatás 

3. 25 Egyéni oktatás 

4. 10 Egyéni oktatás 

5. 5 Egyéni oktatás 

6. 5 Egyéni oktatás 
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Hegedű 

1. 9 Egyéni oktatás 

2. 10 Egyéni oktatás 

3. 5 Egyéni oktatás 

4. 5 Egyéni oktatás 

5. 3 Egyéni oktatás 

Gordonka 

1. 10 Egyéni oktatás 

2. 6 Egyéni oktatás 

3. 3 Egyéni oktatás 

4. 3 Egyéni oktatás 

Gitár 

1. 11 Egyéni oktatás 

2. 5 Egyéni oktatás 

3. 1 Egyéni oktatás 

4. 1 Egyéni oktatás 

Ütő 

1. 8 Egyéni oktatás 

2. 4 Egyéni oktatás 

3. 1 Egyéni oktatás 

4. 2 Egyéni oktatás 

5. 2 Egyéni oktatás 

6. 1 Egyéni oktatás 

Furulya 

1. 9 Egyéni oktatás 

2. 2 Egyéni oktatás 

3. 2 Egyéni oktatás 

5. 1 Egyéni oktatás 

Fuvola 

1. 12 Egyéni oktatás 

2. 3 Egyéni oktatás 

3. 4 Egyéni oktatás 

4. 5 Egyéni oktatás 

5. 3 Egyéni oktatás 

6. 1 Egyéni oktatás 
Fagott 2. 1 Egyéni oktatás 

Klarinét 

1. 6 Egyéni oktatás 

2. 2 Egyéni oktatás 

3. 1 Egyéni oktatás 

4. 4 Egyéni oktatás 

5. 1 Egyéni oktatás 

6. 1 Egyéni oktatás 

Szaxofon 

1. 4 Egyéni oktatás 

2. 2 Egyéni oktatás 

3. 3 Egyéni oktatás 

4. 1 Egyéni oktatás 

Trombita 

1. 7 Egyéni oktatás 

2. 1 Egyéni oktatás 

4. 2 Egyéni oktatás 

5. 2 Egyéni oktatás 

6. 3 Egyéni oktatás 

Kürt 

1. 1 Egyéni oktatás 

4. 1 Egyéni oktatás 

5. 1 Egyéni oktatás 

6. 2 Egyéni oktatás 

Tenorkürt 

2. 1 Egyéni oktatás 

3. 1 Egyéni oktatás 

4. 1 Egyéni oktatás 

5. 1 Egyéni oktatás 
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Harsona 

1. 2 Egyéni oktatás 

2. 1 Egyéni oktatás 

3. 1 Egyéni oktatás 

4. 1 Egyéni oktatás 

6. 1 Egyéni oktatás 

Tuba 
1. 1 Egyéni oktatás 

4. 1 Egyéni oktatás 

Magánének 

1. 7 Egyéni oktatás 

2. 6 Egyéni oktatás 

3. 3 Egyéni oktatás 

4. 2 Egyéni oktatás 

5. 1 Egyéni oktatás 

Továbbképző évfolyamok 

Évfolyamok Osztályok Osztálylétszámok Egyéb információ 

Szolfézs 

Zeneterápia 7 Istántsuly-Kelemen 

Zeneelmélet 8 Kutiné 

Tehetséggondozás/a 4 Kutiné 

Tehetséggondozás/b 3 Kutiné 

Zeneirodalom/b 15 Hudiné 

Zongora 

7. 2 Egyéni oktatás 

8. 1 Egyéni oktatás 

9. 2 Egyéni oktatás 

10. 1 Egyéni oktatás 

Hegedű 
8. 2 Egyéni oktatás 

9. 2 Egyéni oktatás 

Gordonka 

8. 1 Egyéni oktatás 

9. 2 Egyéni oktatás 

10. 4 Egyéni oktatás 

Fuvola 

7. 1 Egyéni oktatás 

8. 2 Egyéni oktatás 

9. 1 Egyéni oktatás 

10. 1 Egyéni oktatás 

Klarinét 
7. 2 Egyéni oktatás 

9. 1 Egyéni oktatás 

Szaxofon 9. 1 Egyéni oktatás 

Trombita 
9. 1 Egyéni oktatás 

10. 1 Egyéni oktatás 

Vadászkürt 10. 1 Egyéni oktatás 

Tuba 7. 1 Egyéni oktatás 

Egyéb választható tárgyak: 

Kórus Kórus 19 Kutiné 

Zenekarok 

Vonós-zenekar 15 Szekrényesy 

Trombitavirág 

Fúvószenekar 
 Major 

Kaposvári 

Fúvószenekar 
30 Major 

Cselló-együttes 10 Csuka 
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Kamaracsoportok 

Vonós tücsök 8 Godóné 

Gordonka 4 Csuka 

Szaxofon 4 Kápolnás 

Énekes 4 Lukácsi 

Rézfúvós 3 Major 

Tuba kvartett 3 Nyirati 

Klarinét trió 3 Szabó 

Furulya 4 Vikol 

 

2.2.3. Átlaglétszámok 

 A múlt tanévhez képest a szolfézs csoportok száma kettővel növekedett, a 

tanulólétszám csökkent 5 fővel. 

 A hangszeres együttesek száma a múlt évben 14, az idén 13. A tanulólétszám nem 

változott. Összesen 55 a csoportok száma, kettővel növekedett a múlt tanévihez 

képest. A csoportok tanuló létszáma összesen 584 fő. Megfigyelhető, hogy a tanulók 

szívesen választják a kötelezően választható, illetve választható tantárgyként a 

hangszeres csoportokat, illetve a kórust. 

 Az egyéni képzésben részesülők száma 463 fő. Az évfolyamok száma a szakokon 

belül is változott, de ezek a változások kiegyenlítik egymást, mivel az egyik szakon 

csökkent, a másikon emelkedett az tanulók száma. 

 Csoportos tantárgy: 55 csoport 584 fő 10,62 fő/csoportátlag 

 Egyéni tantárgy: 110 egyéni évf. 462 fő 4,2 fő/csoportátlag 

 Átlaglétszámok részletezve: 

 

Évfolyam Osztály Csoport szám Összlétszám Átlaglétszám 

Előképző 

KE csoportos 5 60 12 

E csoportos 2 18 9 

HE csoportos 4 53 13,25 

HE 1 egyéni 13 94 7,23 

HE 2 egyéni 6 36 6 

Alapfok 

1. csoportos 6 78 13 

1. egyéni 14 115 8,21 

2. csoportos 7 75 10,71 

2. egyéni 13 63 4,85 

3. csoportos 5 52 10,4 

3. egyéni 12 50 4,17 

4. csoportos 3 41 13,67 

4. egyéni 14 39 2,79 

5. csoportos 3 29 9,67 

5. egyéni 11 21 1,91 

6. csoportos 2 19 9,5 

6. egyéni 7 14 2 

Zeneterápia 1 7 7 

Továbbképző 

Zeneelmélet 2 15 7,5 

Zeneirodalom 1 15 15 

7. egyéni 4 6 1,5 

8. egyéni 4 6 1,5 

9. egyéni 7 10 1,43 

10. egyéni 5 8 1,6 

Egyéb választható 

Kórus 1 19 19 

Zenekarok 4 75 18,75 

Kamaracsoportok 8 32 4 



 - 13 - 

2.2.4. Az intézményben biztosított tanórán kívüli foglalkozások 

Az iskolában folyó foglalkozások órarend szerinti, tantárgyi foglalkozások. A tanórán 

kívüli foglalkozások az egyéni és csoportos szerepléseken, hangversenyeken való 

részvétel, hangverseny látogatások, operalátogatások, hagyományápoló rendezvények. 

2.2.5. Tanulók szociális helyzete 

 Hátrányosság fajták szerint: 

 Rendszeres gyermekvédelmi kedvezménybe részesül: 13 fő 

 Hátrányos helyzetű: 1 fő 

 Tartós nevelésbe vett: 2 fő 

 Sajátos nevelési igényű: 16 fő 

 Elemzés a 2017/2018. tanévhez viszonyítva: 

A különböző problémákkal küzdő tanulóink száma nem változott a múlt tanéhez 

képest. Feltűnően sok az SNI-s tanuló. Megfigyelhető, hogy közülük többen 

gyermekvédelmi kedvezményt is kapnak, tehát anyagilag is nehéz körülmények 

között élnek. 

 Intézményi feladatok a különböző hátrányokkal küzdő tanulók segítése érdekében: 

 A pedagógusok figyelemfelhívása a speciális módszerek alkalmazására, a 

nagyobb odafigyelésre. 

 Térítésmentesség biztosítása az alapfokú művészetoktatásban való 

részvételhez. 

 Fejlesztő foglalkozások szervezése a felzárkóztatás érdekében. 

 Esélyegyenlőségi programok szervezése. 

2.3. Tárgyi feltételek 

2.3.1. Épület 

A székhely épület alagsori részének szigetelése megtörtént a 2017/2018. tanévben. A 

kaput is felújították, távirányítással működik, de balesetveszélyes, ezért csak részben 

oldódott meg az épület biztonságának védelme. Több éve nem volt tisztasági festés az 

épületben. A mellékhelyiségek és a folyosók festése nem tűr halasztást, a 2018/2019. 

tanév végén engedélyeztetni kell a Tankerülettel. 

Az iskola nevelési-oktatási feladatait az alábbi székhelyen és telephelyeken látja el: 

 Székhely: Kaposvári Liszt Ferenc Zeneiskola – Alapfokú Művészeti Iskola 

 7400 Kaposvár, Kossuth L. u. 21. 

 Telephelyek: Kaposvári Kodály Zoltán Központi Általános Iskola 

 Kisfaludy Utcai Telephelye 

 7400 Kaposvár, Kisfaludy u. 26/a. 

 Kaposvári Kodály Zoltán Központi Általános Iskola 

 Fő Utcai Telephelye 

 7400 Kaposvár, Fő u. 44. 

 Kaposvári Kodály Zoltán Központi Általános Iskola 

 Pázmány p. Utcai Telephelye 

 7400 Kaposvár, Pázmány P. u. 32/b. 

 Kaposvári Kodály Zoltán Központi Általános Iskola 

 Toponári Úti Telephelye 

 7400 Kaposvár, Toponári út 62. 

 Kaposvári Kodály Zoltán Központi Általános Iskola 

 Szondi Utcai Telephelye 

 7400 Kaposvár, Szondi Utcai Telephely 

 A Szondi utcai telephely 2018. szeptember 1-től működik 
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2.3.2. Eszközök 

Az intézményünk a 20/2012. EMMI rendelet II. sz. melléklet 4. fejezetében 

meghatározott kötelező eszköz és felszerelés jegyzékében leírtakkal rendelkezik, de az 

eszközök, felszerelések egy része javításra, illetve cserére szorul. A meglévő 

hangszereket, technikai eszközöket modernizálni kell. 

A nyári szünet alatt elvégeztettük a szükséges hangszerjavításokat. 

A 2017/2018. tanévben elindult az országos hangszercsere program, melynek keretében 

8.000.000,- Ft értékben vásárolhatott iskolánk új hangszereket. Ezen felül a meglévő 

hangszereink javíttatására még 1.144.290,- Ft-ot is fordíthattunk. 

2.4. Személyi feltételek, vezetés 

2.4.1. Az intézményben nevelő-oktató munkát végzők száma 

 Engedélyezett pedagógus létszám: 30 

 Betöltött álláshelyek száma: 26, ebből 

 Részfoglalkozású: 2 fő egy álláshelyen 

 Tartósan távol: 1 fő 

 Óraadó pedagógus: 9 fő 

 Betöltetlen álláshelyek száma: 4 (óraadó pedagógusok alkalmazása) 

2.4.2. A pedagógiai munkát segítők száma 

 Iskolatitkár 2 fő ebből 

Tartósan távol: 1 fő 

 Gazdasági ügyintéző 1 fő 

 Gondnok 1 fő 

 Fűtő, karbantartó: 1 fő 

 Takarító-portás: 2 fő 

 Közcélú foglalkoztatott: 1 fő 

2.4.3. Intézményvezetés 

 Intézményvezető 1 fő: Nagy Tamás 

 Általános intézményvezető-helyettes 1 fő: Nagyné Soltra Monika 

 Művészeti intézményvezető-helyettes 1 fő: Sarkadi Ferenc 

 Tanszakvezető 4 fő: Várfalvi-Fodor Éva (Billentyűs tanszak) 

 Kopasz Csilla (Vonós – akkordikus tanszak) 

 Vikol Judit (Fúvós tanszak) 

 Hudiné Jovánczai Ágnes (Zeneismeret – vokális tanszak) 

2.4.4. Személyi változások 

A 2017/2018. tanévhez viszonyítva az alábbi személyi változások történtek: 

 Tartósan távol: Korontos Brigitta (zongoratanár) GYES 

 Váradiné Horváth Hajnalka (iskolatitkár) 

 GYES 

 Nagyné Bódis Ágnes (takarító) táppénz 

 Távoztak az intézményből: Varga Magdolna Virág (szolfézstanár) 

 Kerekes Béla Szabolcs (rézfúvós tanár) 

 Kovácsné Széles Katalin (takarító) 

 Új munkatárs: Némethné Tóth Anita (iskolatitkár) 

 Horváth Krisztina (takarító) 

 Kinevezés módosítás határozatlanra: Tormáné Bukucs Rózsa (szolfézstanár) 

 5 évre határozott kinevezés: Istántsuly Júlia (fuvolatanár) 

 Részmunkaidőben foglalkoztatottak: Kasza Mónika (rézfúvós) 

 Kelemen Aliz (hegedűtanár) 
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 Óraadók: Gubik Gergely (rézfúvós tanár) 

 Ludmány Géza (gordonkatanár) 

 Major András (rézfúvós tanár) 

 Major Zoltán (rézfúvós tanár) 

 Malkó György (rézfúvós tanár) 

 Mészőly Zsófia (fagott tanár) 

 Nyirati Károly (rézfúvós tanár) 

 Tóth Krisztina (zongoratanár) 

 Vadász Adrienn (zongoratanár) 

 A változások elemzése: 

Váradiné Horváth Hajnalka iskolatitkár GYES-en van. Némethné Tóth Anita 

határozott idejű kinevezéssel látja el az iskolatitkári feladatokat. 

Nagyné Bódis Ágnes takarító táppénzen van. Kovácsné Széles Katalin határozott 

idejű kinevezéssel helyettesítette, de egészségügyi problémák miatt felmondott. 

Horváth Krisztina határozatt idejű, közalkalmazotti jogviszonyba látja el a feladatot. 

A pedagógus álláshelyek: Az álláshirdetések eredménytelenek voltak, ezért a 

tartósan távollévő és távozott pedagógusok feladatát óraadó pedagógusokkal 

szükséges ellátni. Az óraadó pedagógusok megfelelő pedagógusi végzettséggel 

rendelkeznek. 

 A pedagógusok által ellátandó megbízási szerződések tartalmazzák. Az egyes 

tevékenységeket a feladat-ellátási terv tartalmazza. 

2.4.5. Pedagógusaink, tanított tantárgyak, ellátott további feladatok, funkciók 

 Pedagógus neve Beosztása 
Tanított 

tantárgyak 
Egyéb feladatok 

Alkalmazás 

minősége 

1.  Antalfai Ottó Zongoratanár 
Zongora, 

korrepetitor 
 Főállású 

2.  Bothné Vörös Katalin Zongoratanár Zongora  Főállású 

3.  
Dr. Farkasné Nagy 

Gabriella 
Zongoratanár Zongora 

Szakszervezeti 

titkár 
Főállású 

4.  Korontos Brigitta Zongoratanár Zongora  Tartósan távol 

5.  
Pécsiné Hortobágyi 

Szilvia 
Zongoratanár Zongora 

Közalkalmazotti 

tanács elnöke 
Főállású 

6.  Sarkadi Ferenc Zongoratanár 
Zongora, 

korrepetitor 

Intézményvezető-

helyettes, 

Intézményi 

Tanács elnöke 

Főállású 

7.  Tóth Krisztina Zongoratanár Zongora  Óraadó 

8.  Vadász Adrienn Zongoratanár 
Zongora, 

korrepetitor 
 Óraadó 

9.  Várfalvi-Fodor Éva Zongoratanár 
Zongora, 

korrepetitor 

Billentyűs tanszak 

tanszakvezetője, 

Közalkalmazotti 

Tanács tagja 

Főállású 

10.  Godóné Mayer Emese Hegedűtanár 
Hegedű, 

kamarazene 

Vonós 

kamarazenekar 

vezetője, 

Diák szolgálat 

vezetője, 

Mentor 

pedagógus 

Főállású 

11.  Kelemen Aliz Hegedűtanár 
Hegedű, 

zeneterápia 
 Részmunkaidős 
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12.  Kopasz Csilla Hegedűtanár Hegedű 

Vonós-

akkordikus 

tanszak 

tanszakvezetője 

Főállású 

13.  Ludmány Géza Gordonkatanár Gordonka  Óraadó  

14.  Csuka Tímea Gordonkatanár 

Gordonka, 

Kamarazene, 

Zenekar  

Cselló-együttes 

vezetője 
Főállású 

15.  Szekrényesy Béla 
Gitártanár, 

Gordonkatanár 

Gitár, 

Zenekar 

Ifjúsági 

Vonószenekar 

vezetője, 

Diákönkormányz

atot segítő 

pedagógus 

Főállású 

16.  Horváth Virág Ütőtanár Ütőhangszerek  Főállású 

17.  Bálint Kitti  Fuvolatanár Fuvola  Főállású 

18.  Istántsuly Júlia Fuvolatanár 
Fuvola, 

zeneterápia 
 

Határozott idejű 

kinevezés 

19.  Nagyné Soltra Monika Fuvolatanár Fuvola 
Intézményvezető-

helyettes 
Főállású 

20.  Mészőly Zsófia Fagott tanár 
Fafúvós 

hangszerek 
 Óraadó  

21.  Vikol Judit 
Oboatanár, 

Furulyatanár 

Oboa, 

Furulya, 

Fagott, 

Kamarazene 

Fúvós tanszak 

tanszakvezetője, 

Közalkalmazotti 

Tanács tagja 

Főállású 

22.  Kápolnás Attila 
Klarinéttanár, 

Szaxofontanár 

Klarinét 

Szaxofon, 

Kamarazene 

 Főállású 

23.  Szabó Klaudia Klarinéttanár Klarinét 

Muzsikál 

Kaposvár 

Alapítvány 

elnöke, 

Szakszervezeti 

pénztáros, 

Pályázati csoport 

vezetője, 

Mentor 

pedagógus 

Főállású 

24.  Fodor Gyula Rézfúvós tanár 
Rézfúvós 

hangszerek 

Mentor 

pedagógus 
Főállású 

25.  Gubik Gergely Trombitatanár 
Rézfúvós 

hangszerek 
 Óraadó 

26.  Kasza Mónika Kürttanár 
Rézfúvós 

hangszerek 
 Részmunkaidős 

27.  Major András 

Trombitatanár, 

Fúvószenekari 

karnagy 

Trombita, 

Fúvószenekar 

Trombitavirág 

Fúvószenekar 

vezetője, 

Kaposvári 

Fúvószenekar 

vezetője 

Óraadó 

28.  Major Zoltán Kürttanár 
Rézfúvós 

hangszerek 
 Óraadó 
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29.  Malkó György Trombitatanár 
Rézfúvós 

hangszerek 
 Óraadó 

30.  Nyirati Károly Tubatanár 

Rézfúvós 

hangszerek, 

kamarazene 

 Óraadó 

31.  Lukácsi Enikő 
Magánének 

tanár 

Magánének, 

Kamara 
 Főállású 

32.  
Hudiné Jovánczai 

Ágnes 
Szolfézstanár 

Szolfézs, 

Zeneirodalom 

Tanszakvezető, 

Továbbképzés 

felelős  

Főállású 

33.  Kutiné Majnay Judit Szolfézstanár 

Szolfézs, 

Zeneelmélet, 

Kórus 

Kamarakórus 

karnagya 
Főállású 

34.  Nagy Tamás Szolfézstanár Szolfézs Intézményvezető Főállású 

35.  
Sovákné Ásványi 

Barbara 
Szolfézstanár 

Szolfézs, 

könyvtár 
Könyvtáros Főállású 

36.  Tormáné Bukucs Rózsa Szolfézstanár Szolfézs  Főállású 

2.4.6. A pedagógusok munkafeltételei 

A pedagógusok munkafeltételei a 2012. évi I. törvény a munka törvénykönyvéről 

előírásainak megfelelnek. 

A munkafeltételekkel kapcsolatos, a tanévre vonatkozó konkrét feladataink: 

 Tiszta, hangulatos, jól felszerelt tantermek biztosítása. 

 A telephelyeken megfelelő tantermek biztosítása a művészeti neveléshez. 

 Megfelelően karbantartott, jó minőségű hangszerek biztosítása az oktatáshoz. 

 Megfelelően előkészített és lebonyolított rendezvények. 

 A környezettudatosságra figyelés, és arra nevelés. 

2.4.7. Pedagógus továbbképzések 

Az intézmény pedagógusainak továbbképzése a 277/1997. (XII. 22.) kormányrendelet a 

pedagógus-továbbképzésről, a pedagógus-szakvizsgáról, valamint a továbbképzésben 

résztvevők juttatásairól és kedvezményeiről alapján folyik, illetve biztosított. 

Az intézmény a továbbképzési feladatainak ellátására elkészítette: 

 2018-2023. időszakra vonatkozó 5 éves továbbképzési tervet, 

 A továbbképzési terv alapján a 2018/2019. tanévre vonatkozó beiskolázási tervet, 

melyet a Kaposvári Tankerületi Központ az alábbiak szerint fogadott el és hagyott 

jóvá: 

 Vikol Judi Közoktatási vezető, pedagógus szakvizsga 

 (második tanév) 

 Kelemen Aliz Pécsi Tudományegyetem Művészeti Kar, 

 osztatlan hegedűtanári képzés 

 Több pedagógus Iskolánkban szervezett versenyek 

 Pályázati továbbképzések: 

 Több pedagógus Bázis intézményi programok 

A tanévre szóló beiskolázási terv helyettesítési programja alapján feladatunk a képzésben 

résztvevő pedagógusok helyettesítésének megszervezése. Mivel főleg egyéni oktatás 

folyik az intézményünkben, ezért a pedagógusok óraáthelyezéssel oldják meg a 

továbbképzés idején elmaradt órák pótlását. Csak a csoportos órák esetében kell 

megszervezni a helyettesítést. 
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A beiskolázások tervezésekor figyelembe vételre kerültek az intézményi érdekek is. 

Vikol Judit közoktatási vezetői képzése már folyamatban van, tanszakvezetőként 

hasznosítani tudja ezt a képzettséget. Kelemen Aliz két éve óraadó hegedűtanár 

iskolánkban. Az osztott képzésben kezdte el tanulmányait, az alapképzést megszerezte. A 

továbbiakban már csak az osztatlan képzésben van lehetősége hegedűtanári diplomát 

szerezni. Mivel a hegedűtanári álláshirdetésre nem volt jelentkező, ezért fontos, hogy 

támogassuk a tanulmányait, mert hosszú távon az iskola tanára marad. 

A tankerület csak Vikol Judit képzését támogatta. 

A pályázatos és a versenyekre szervezett továbbképzéseken a pedagógusok részvétele 

térítési díj mentes, ezért ezeken minden kolléga részvételét támogatjuk. 

2.4.8. Közalkalmazotti jogviszony 

Az iskola dolgozói közalkalmazotti jogviszonyban látják el a feladatukat. A 

pedagógusokra a 326/2013. (VIII. 30.) Kormányrendelet a pedagógusok előmeneteli 

rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 

köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról paragrafusai vonatkoznak. A két 

rendeletet együttesen kel alkalmazni. 

2.4.9. A munka szervezése 

A 326/2013. (VIII. 30.) Kormányrendelet 7. fejezete értelmében történik a pedagógusok 

nevelő-oktató munkájának szervezése. 

A tanítás hétköznapokon, délutáni órákban folyik egyéni és csoportos oktatás keretében. 

A pedagógiai programban meghatározott feladatok ellátása munkaidőn kívüli 

elfoglaltságot is jelenthet a pedagógusoknak (hangversenyek, művészeti találkozók, 

kulturális rendezvények, zenei és tanulmányi versenyek, stb.). 

Feladatellátási terv és személyre szóló feladatmegosztás. 

 A feladatokat – jelen munkatervben meghatározottak figyelembevételével – 

tanévenként feladatellátási tervbe kell foglalni. 

 A tanéves feladatellátási terv alapján személyekre lebontva el kell készíteni a 

személyre szóló feladatmegosztást. 

 Intézményvezetés feladata: 

 A feladatellátási terv összeállítása, és a fenntartónak való megküldése. 

 A személyre szóló feladatmegosztás elkészítése. 

 A munkavégzés dokumentálásának ellenőrzése. 

 Múlt évi tapasztalatok: Minden tanév kezdetén elkészítjük az iskola naptári tervét, 

mely tartalmazza – napokra lebontva – a tanév rendjét (első és utolsó tanítási nap, 

szünetek, igazgatói szünetek, díjfizetések ideje, ellenőrzések ideje, felvételi 

meghallgatás, beiratkozás, évzáró időpontja, stb.) a tervezett rendezvényeket, 

versenyeket, értekezleteket, pályázatos programokat, ezek felelőseit. A naptári tervet 

minden munkatárs kézhez kapja, de az iskola honlapjára is felkerül. A változások 

folyamatosan bejegyzésre kerülnek. Ez a módszer jól bevált, mivel előre 

tervezhetőek a feladatokra való felkészülések, a tanulók felkészítése. A Naptári terv a 

Munkaterv melléklete. 

2.5. Gazdasági, finanszírozási feltételek 

Az intézményhez működéséhez szükséges pénzügyi feltételeket a Kaposvári Tankerületi 

Központ, mint fenntartó biztosítja. 

Intézményvezetés feladata: 

 A takarékos gazdálkodás mellett, az iskola szakmai és működési feladatainak 

ellátásához szükség pénzügyi feltételek biztosítása, a kötelezettségvállalási protokoll 

betartásával. 

 A fenntartó gazdálkodással kapcsolatos utasításainak betartása. 

 A kötelezően fizetendő térítési díjak és tandíjak határidőre történő beszedése és 

befizetése a központ részére. 

 Hatékony pályázati tevékenység. 
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2.6. Az intézmény működését szabályozó dokumentumokkal kapcsolatos feladatok: 

 Tanév kezdetekor az intézmény szabályzatainak áttekintés, a jogszabályi 

változásoknak megfelelő módosítások megtétele. 

 A módosításokról az érdekképviseleteket tájékoztatni szükséges, továbbá 

jóváhagyásukat aláírásukkal igazolják. 

 A módosított szabályzatok megküldése a fenntartónak elfogadásra és aláírásra. 

 Az intézményben működő érdekképviseleti szervezetek működési szabályzatainak 

felülvizsgálata, a módosítások beépítése a szabályzatokba, valamint tájékoztatás. 

 A Munkaköri leírások áttekintése, a szükséges módosítások megtétele, az új kollégák 

részére a munkaköri leírás elkészítése. 

 A módosított szabályzatok megjelenítése az intézmény honlapján. A módosított 

Pedagógiai Program és a Szervezeti és Működési Szabályzat feltöltése a KIR 

rendszerbe. 

 Az intézmény színvonalas működését biztosító feladatok 

2.7. Minőségi célok 

Továbbra is célunk az iskola eredményes, színvonalas művészeti nevelése-oktatása, a törvényes 

működtetés betartása mellett. Mindezt a belső ellenőrzés és a pedagógus önértékelés keretében 

végezzük. Továbbra is ellenőrizzük a tanügyi dokumentációk naprakész vezetését, a színvonalas 

pedagógiai munkát (óralátogatások, hangverseny látogatások), a törvények betartását, a 

pedagógus továbbképzések szervezését, azokon való részvételt. Továbbra is szoros 

együttműködésre törekszünk az érdekképviseleti szervekkel. Folyamatosak az intézményben az 

önértékelések. Ezek eredményének ismeretében tesszük meg a szükséges intézkedéseket a 

gyengeségek kiküszöbölésére, az erősségek megtartására, a lehetőségek kiaknázására, és a 

veszélyek elkerülésére. 

Folyamatosan bővítjük partnerkapcsolatainkat, melyeket együttműködési megállapodásokban 

dokumentálunk. 

2.8. Munkatársak ellenőrzésével, értékelésével kapcsolatos feladatok 

2.8.1. Fejlesztések az ellenőrzési – értékelési rendszerben 

 Elkészült az intézmény értékelési szabályzata, mely 2018. szeptember 1-től került 

bevezetésre. 

 A munkatársak ellenőrzése tervezetten folyik az intézményben. Alkalmazzuk a jól 

bevált módszereket, illetve a jogszabályi változásoknak megfelelő a szükséges 

módosításokat is elvégeztük. 

 Az intézmény értékelési szabályzata szerint végezzük a munkatársak értékelését. 

2.8.2. A munkatársi ellenőrzések tervezése 

 Október hónapban a tanügyi dokumentációk ellenőrzésére kerül sor (naplók, 

tanmenetek, összesítők, órarendek, törzslapok). Az ellenőrzést az általános 

intézményvezető-helyettes végzi. 

 Minden hónap 7-ig a tantárgyi naplók ellenőrzését végzi az általános 

intézményvezető helyettes (napló vezetése, havonta végzett anyagok, tanulói havi 

értékelések, hiányzások jelölése. 

 A térítési díjak befizetésének ellenőrzése novemberben és márciusban történik. 

Felelőse a gazdasági ügyintéző. 

 Tanítási órák látogatása: felelőse intézményvezető, tanszakvezetők. 

 A rendezvények tervezésének, szervezésének és lebonyolításának ellenőrzése. 

 KIR, KRÉTA rendszer vezetése: felelőse az általános intézményvezető-helyettes és 

az iskolatitkár. 

2.8.3. A munkatársi értékelése 

Az értékeléseket az ellenőrzésekkel párhuzamosan végezzük. Az ellenőrzések eredménye 

alapján az egyes feladatok értékelésre is sor kerül. Az intézményvezetés meghatározza a 

fejleszthető területeket és az szükséges intézkedéseket. 

 A tanügyi dokumentációk értékelését az általános intézményvezető-helyettes végzi, 

melyről tájékoztatja az intézményvezetőt, és javaslatot tesz a fejlesztésekre. 
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 A tanügyi nyilvántartások folyamatos vezetése szüksége (KIR, KRÉTA). Az 

esetleges kimaradásokat és új beiratkozásokat rögtön meg kell jeleníteni a 

rendszerekben. 

 A térítési díjak és tandíjak határidőre történő befizetésének értékelését a gazdasági 

ügyintéző végzi. Folyamatosan tájékoztatja az intézményvezetőt a beérkezett 

befizetésekről, az elmaradásokról. A meghatározott protokoll szerint kiértesíti a 

hátralékosokat. 

 A rendezvények megvalósításának sikerességét a művészeti intézményvezető-

helyettes végzi. Az intézményvezetéssel közösen meghatározzák a fejleszthető 

területeket, és megteszik a szükséges intézkedéseket. 

 A nevelő-oktató munka értékelése az óra- és hangverseny látogatásokat végző 

munkatársak feladata. A látogatásokról jegyzőkönyvet és értékelést készítenek, 

melyek bekerülnek a pedagógusok önértékelési anyagába. A fejleszthető területek 

meghatározása alapján javaslatot tesznek a pedagógus továbbképzésében való 

részvételére. 

 Értékelni kell, hogy a munkatársi értékelés gyakorlata bevált-e, különös tekintettel: 

 az értékelés gyakoriságára, 

 az értékelés jellegére, 

 a követelmények körére, és meghatározásának módjára, 

 az értékelés módjára, a felhasznált információkra. 

2.8.4. Belső önértékelés 

 Az önértékelések tervezése: Az intézményben az első önértékeléseket a 2017/2018. 

tanévben végeztük. A nevelőtestület elfogadta a Belső önértékelési programot, mely 

2016. szeptember 1-től 2021. augusztus 31-ig érvényes. A belső önértékelési terv 

készítésénél figyelembevételre kerültek a pedagógus minősítések és tanfelügyeletek. 

 A belső önértékeléssel kapcsolatos feladataink a tanévben: 

 Nevelőtestület tájékoztatása. 

 A belső önértékelés végrehajtását segítő képzések megtartása. 

 A belső önértékelési csoport megújítása a múlt évi értékelések alapján. 

 A belső önértékelési szempontok meghatározása a pedagógus, az 

intézményvezető és az intézményre vonatkozóan. 

 A tanévre szóló belső önértékelési terv elkészítése. 

 A belső önértékelések megszervezése az Oktatási Hivatal által tervezett 

pedagógus minősítéseket és tanfelügyeleteket figyelembe véve. 

 A 2017/2018. tanévben elvégzett belső önértékelések: 

 Bálint Kitti 

 Godóné Mayer Emese 

 Sovákné Ásványi Barbara 

 Várfalvi-Fodor Éva 

 Vikol Judit 

 Nagy Tamás (vezetői) 

 Intézményi 

 A 2018/2019. tanévre tervezett belső önértékelések: 

 Bothné Vörös Katalin 

 Fodor Gyula 

 Horváth Virág Barbara 

 Lukácsi Enikő 

 Szekrényesy Béla 

 Intézményi rész-önértékelés 
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 A 2017/2018. tanévben elvégezett feladatok elemzése-értékelése: 

A belső önértékelés – az önértékelési csoport munkájának köszönhetően – jól 

előkészített, szervezett, megfelelő volt. Az önértékelési feladatok elvégzésében 

minden pedagógus részt vett. Azoknak a kollégáknak az önértékelését végezték, akik 

a pedagógus minősítő eljárásra jelentkeztek. Az intézményvezető és az intézmény 

belső önértékelését a tervezett tanfelügyelet tette szükségessé. Ezek lebonyolítása is a 

terveknek megfelelően zajlott. Az önértékelő pedagógusok és a vezető elkészítette és 

feltöltötte az informatikai felületre a fejlesztési tervét. Az intézményi önértékelés 

eredménye alapján a nevelőtestület meghatározta a fejlesztendő területeket és 

elkészítették az intézményi intézkedési tervet. Továbbá összefoglaló készült az 

önértékelésekről. 

 2018/2019. tanévre javasolt fejlesztések a belső önértékelés működtetésével 

kapcsolatban: 

A belső önértékelési csoport létszámát csökkenteni szükséges. Az önértékelések 

koordinálásához 5 pedagógus elegendő az eddigi nyolc főhöz képest. A csoport 

vezetője az általános intézményvezető-helyettes, a tagok pedig minden tanszakról 1 

fő. 

2.8.5. Pedagógus minősítések 

 A 2017/2018. tanévben minősült pedagógusok: 

 Csuka Tímea – PED II. 

 2018/2019. tanévben a pedagógus minősítésre jelentkezett és bekerült pedagógusok: 

 Bálint Kitti – PED II. 

 Horváth Virág – PED II. 

 Kelemen Aliz – PED I. 

 Várfalvi-Fodor Éva – PED II. 

 Vikol Judit – PED II. 

 A pedagógus minősítésekkel kapcsolatos intézményi feladatok: 

 A portfólió elkészítéséhez, felöltéséhez szükséges támogatások, segítség 

megadása a pedagógusoknak. 

 A helyszíni minősítések előkészítése. 

 Szakértők munkájának segítése. 

2.8.6. Tanfelügyeletek 

 A 2017/2018. tanévben végzett tanfelügyeleti ellenőrzések 

 Nem került tanfelügyeletre 

 A 2018/2019. tanévben tervezett tanfelügyeleti ellenőrzések 

 Nagy Tamás – vezetői tanfelügyelet 

 Intézmény – intézményi tanfelügyelet 

 A tanfelügyeleti ellenőrzésekkel kapcsolatos feladatok: 

 Az ellenőrzéshez a megfelelő dokumentáció előkészítése, az Oktatási 

Hivatal informatikai felületére feltölteni a szükséges dokumentációt. A 

szakértői értékelés alapján elkészíteni a fejlesztési és intézkedési tervet, 

melyet fel kell tölteni az informatikai felületre. 

 A fejlesztések megvalósulását folyamatosan nyomon követni. 
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3. Pedagógiai feladatok 

3.1. A pedagógiai programból adódó feladatok 

3.1.1. Feladatok részletezése 

Az intézményünk pedagógiai programjának és SZMSZ-ének felülvizsgálata szükséges, 

mivel új telephellyel bővült az iskola. 

Az intézményben klasszikus zenei művészeti nevelés – oktatás folyik. Az alapfokú 

művészeti nevelés – oktatás megalapozza a művészi kifejezőkészségeket, illetve 

előkészít, felkészít a szakirányú továbbtanulásra. 

Pedagógiai programunk előírja, hogy a tanuló a kötelező tanórai foglalkozások keretében 

köteles részt venni hangszeres órákon, szolfézs órákon, illetve választhat zeneirodalom, 

kamarazene, zenekar, kórus, kötelező zongora, hangképzés és másodhangszer tantárgyak 

közül. Ennek megfelelően kamaracsoportok, vonós és fúvós zenekarok, valamint kórus is 

működik az iskolában. 

A kiemelten tehetséges tanulók heti egy foglalkozás keretében tanórán kívüli 

zeneelméleti képzésben részesülnek. A sajátos nevelési igényű tanulókat heti két 

foglalkozás keretében fejlesztő, felzárkóztató foglalkozásban részesítjük. 

A pedagógiai program értelmében rendszeresen részt veszünk művészeti tanulmányi, 

szakmai, kulturális versenyeken, rendezvényeken. Versenyeket, nyári zenei napközit, 

nem akkreditált továbbképzéseket szervezünk. 

A pedagógia programunk főbb sajátosságai és az abból adódó feladatok: 

 művészeti-zenei nevelés, 

 egyéni hangszeres oktatás, 

 tehetséggondozás, 

 kórus, zenekar, kamarazene oktatása, 

 hangversenyek, zenei versenyek szervezése, azokon való részvétel, 

 részvétel az iskolák és a település kulturális életében, 

 tehetséggondozás, 

 felzárkóztató foglalkozás. 

 A művészeti nevelés – oktatásból fakadó általános pedagógiai feladatunk: 

 a művészeti képzés kiemelt jelentőséggel való kezelése, 

 megfelelő színvonalú művészeti képzés az iskolánk kiváló megítéléséhez, 

 kreativitás fejlesztése, 

 kompetencia alapú oktatás. 

3.1.2. Tanulmányi versenyek tervezése a 2018/2019. tanévben 

A művészeti nevelés-oktatás egyik fontos módszere a versenyekre való felkészülés, a 

versenyeztetés. A tehetséges növendékeknek ez egy felmérési lehetőség, hogy hol állnak 

a hasonló korú tehetséges tanulókhoz viszonyítva. Továbbá a felkészülési szakaszban 

nagy a fejődési lehetőség az aprólékos szakmai munkának és a rendszeres gyakorlásnak 

köszönhetően. A versenyre való felkészítés a pedagógustól is tervezett, tudatos, 

változatos módszereket alkalmazó munkát követel. Fontosnak tartjuk a tanulóink 

versenyeken való részvételét. A sikerekkel iskolánk hírnevét is öregbítik. 

 

Verseny megnevezése 
Időpontja, 

helyszíne 
Résztvevő pedagógusok 

Résztvevő tanulók 

száma 

Winer Danubia Talents 

Nemzetközi Zenei Verseny, 

Bécs (Ausztria) 

2018. 09. 29-30. Dr. Farkasné Nagy Gabriella  2 fő 

XIV. Országos Oboa-fagott 

verseny, Területi Válogató, 

Pécs 

2018. 10. 19. 
Vikol Judit, Várfalvi-Fodor 

Éva 
1 fő 

Danubia Talents Nemzetközi 

Zenei Verseny, Vác 
2018. 10. 26-28. Dr. Farkasné Nagy Gabriella  2 fő 

VIII. Farkas Ferenc 

Zongoraverseny, Dunakeszi 
2018. 11. 22-24. Dr. Farkasné Nagy Gabriella 1 fő 
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XIV. Országos Klarinét 

Verseny, Területi Válogató, 

Pécs 

2018. 11. 24. 
Szabó Klaudia, Várfalvi-Fodor 

Éva 
1 fő 

„Fehérvári József” III. Dél-

Dunántúli Regionális 

Rézfúvós Verseny, Kaposvár 

2018. 11. 27-28. 

Fodor Gyula, Kasza Mónia, 

Nyirati Károly, Várfalvi Fodor 

Éva 

11 fő 

XIV. Országos Oboa- és 

Fagott verseny 
2018. 12. 7-9.. 

Vikol Judit, Várfalvi-Fodor 

Éva 

1 fő továbbjutás 

esetén 

XIII. Országos Kürtverseny, 

Területi Válogató, Pécs 
2019. 01. 19. 

Kasza Mónika, Várfalvi-Fodor 

Éva 
1 fő 

Szanyi Irma Regionális 

Zongoraverseny, 

Székesfehérvár 

2019. 01. 25. 

Antalfai Ottó, Bothné Vörös 

Katalin, Dr. Farkasné Nagy 

Gabriella, Pécsiné Hortobágyi 

Szilvia, Várfalvi-Fodor Éva 

10 fő 

VI. Somogy Megyei 

Furulyaverseny, Lengyeltóti 
2019. 02. 08. 

Vikol Judit, Várfalvi-Fodor 

Éva 
5 fő 

XV. Országos 

Zongoraverseny, Területi 

Válogató, Pécs 

2019. 02. 08. 

Bothné Vörös Katalin, Dr. 

Farkasné Nagy Gabriella, 

Pécsiné Hortobágyi Szilvia, 

Várfalvi-Fodor Éva 

4 fő 

XIV. Országos 

Klarinétverseny 
2019. 02. 8-10. 

Szabó Klaudia, Várfalvi-Fodor 

Éva 

1 fő továbbjutás 

esetén 

Népdaléneklési verseny, 

Mohács 
2019. 03. 02. Lukácsi Enikő 1 fő 

XIV. Országos Alba Regia 

Kamrazene Verseny, Területi 

Válogató, Pécs 

2019. 03. 08.   

XIII. Országos Kürtverseny, 

Kisújszállás 
2019. 03. 8-10. 

Fodor Gyula, Kasza Mónika, 

Várfalvi-Fodor Éva 

3 fő továbbjutás 

esetén 

XI. Országos Bartók Hegedű 

Duó Verseny 
2019. 03. 22-23. Kopasz Csilla 1 páros 

XV. Országos 

Zongoraverseny, 

Nyíregyháza 

2019. 03. 29-

31.. 

Bothné Vörös Katalin, Dr. 

Farkasné Nagy Gabriella, 

Pécsiné Hortobágyi Szilvia, 

Várfalvi-Fodor Éva 

4 fő továbbjutás 

esetén 

XII. Somogy Megyei Varró 

Margit Zongoraverseny, 

Barcs 

2019. 04. 03. 

Antalfai Ottó, Bothné Vörös 

Katalin, Dr. Farkasné Nagy 

Gabriella, Pécsiné Hortobágyi 

Szilvia, Sarkadi Ferenc, Tóth 

Krisztina 

15 fő 

Nemzetközi Fúvószenekari 

Verseny, Korond 
2019. 04. Major András 

Kaposvári 

Fúvószenekar 

XVII. Diákmuzsika, 

Balatonszemes 
2019. 04. 12. 

Bálint Kitti, Vikol Judit, 

Lukácsi Enikő 
4+2 fő 

X. Országos Czidra László 

Furulyaverseny 
2019. 04. 12-14. 

Vikol Judit, Várfalvi-Fodor 

Éva 

3 fő továbbjutás 

esetén 

XIV. Országos Alba Regia 

Kamarazene Verseny, 

Székesfehérvár 

2019. 04. 26-28. 
Bálin Kitti. Szabó Klaudia, 

Pécsiné Hortobágyi Szilvia 
2 csoport 

Somogy Megyei Kamrazenei 

Találkozó, Marcali 
2019. 04. 27. 

Antalfai Ottó, Bothné Vörös 

Katalin, Dr. Farkasné Nagy 

Gabriella, Pécsiné Hortobágyi 

Szilvia, Sarkadi Ferenc, Tóth 

Krisztina, Lukácsi Enikő 

6+2 fő 
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„Gyermán István” V. Dél-

Dunántúli Regionális 

Vonósverseny, Kaposvár 

2019. 05. 08-09. 

Kopasz Csilla, Godóné Mayer 

Emse, Csuka Tímea, Ludmány 

Géza, Sarkadi Ferenc 

15 fő 

Aprófúvósok Versenye, 

Dombóvár 
2019. 05. 10-11. 

Bálint Kitti, Istántsuly Júlia, 

Szabó Klaudia, Kápolnás 

Attila, Vikol Judit 

15 

3.2. Az intézmény kiemelt rendezvényei a tanévben 

Évente 60-70 rendezvényt szervezünk az iskolában. Ezek közt vannak már hagyományosak és 

különlegesek is. 

Rendezvény megnevezése Időpontja, helyszíne Résztvevők száma 

IIV. „Muzsikál Kaposvár” a Zene 

Világnapján 

2018. 10. 01., Kaposvár egész 

területén 

Tantestület, tanulók 

Kb. 400 fő 

Bázisnap: Innováció a művészetoktatásban 
2018. 10. 1., Kaposvár egész 

területén 

Tanulók, tantestület, 

külső érdeklődök, kb. 

400 fő 

Liszt Ferencre, névadónkra emlékezünk 

2018. 10. 18., Zeneiskola 
Tanulók, pedagógusok, 

érdeklődők, kb. 100 fő 
Tanterem elnevezési ünnepség, Dr. Gallai 

Istvánné zongoratanárról 

A Kodály Zoltán Általános Iskolában tanuló 

növendékek hangversenye 
2018. 11. 15., Zeneiskola 

Pedagógusok, fellépő 

tanulók, érdeklődők, 

kb. 150 fő 

„Művészetek Találkozója” Somogy megye 

művésztanárainak bemutatkozása, Barcs 

2018. 11. 19., Barcsi 

Művelődési Központ 
9 pedagógus 

„Fehérvári József” III. Dél-Dunántúli 

Regionális Rézfúvós verseny 

Bázisnap 

2018. 11. 27-28., Zeneiskola 
140 tanuló, 69 

pedagógus 

Jótékony célú hangverseny 
2018. 11. 29., Kaposvári 

Evangélikus Templom 

Pedagógusok, tanulók, 

érdeklődők, kb 200 fő 

Esélyegyenlőségi nap – Bázisnap, 

Esélyegyenlőségi hangverseny 
2018. 12. 03., Zeneiskola 

150 fő pedagógusok, 

tanulók, vendégek 

Karácsonyváró hangversenyek óvodások 

részére 
2018. 12. 4-5., Zeneiskola 

20 pedagógus, 30 

tanuló, 500 óvodás 

Az iskola ünnepi karácsonyi estje 
2018. 12. 07., Szivárvány 

Kultúrpalota 

35 pedagógus, 200 

tanuló, 300 érdeklődő 

Az iskola támogatóinak köszöntése 2018. 12. 14., Zeneiskola 

Iskolavezetősége, 

pedagógusok, 20 

tanuló, 50 vendég 

Alapítványi Bál 2019. 01. 19., Zeneiskola 100 vendég 

Farsangi nap – Diáknap, Farsangi 

hangverseny 
2019. 01. 25., Zeneiskola 

35 pedagógus, 300 

tanuló. 100 érdeklődő 

Bázisnap – Dokumentáció 2019. 02. 01., Zeneiskola 
2 pedagógus, 20 

érdeklődő 

Toponári Általános Iskolában tanuló 

növendékek hangversenye 
2019. 02. 14., Zeneiskola 

4 pedagógus, 20 tanuló, 

80 érdeklődő 

Kezdő zeneiskolások hangversenye 2019. 02. 18., Zeneiskola 
30 pedagógus, 30 

tanuló, 100 érdeklődő 

Zrínyi Általános Iskolában tanuló 

növendékek hangversenye 
2019. 02. 21., Zeneiskola 

30 tanuló, 10 

pedagógus, 100 

érdeklődők 

Fúvós tanszak hangversenye 2019. 03. 04., Zeneiskola 
16 pedagógus, 80 

tanuló, 120 érdeklődő 
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Bázisnap – Zenebölcsi, Zeneovi, 

Zeneóvodás csoportok bemutatkozása 
2019. 03. 06., Zeneiskola 

1 pedagógus, 100 

érdeklődő 

Kisfaludy Általános Iskolában tanuló 

növendékek hangversenye 
2019. 03. 12., Zeneiskola 

10 pedagógus, 30 

tanuló, 100 érdeklődő 

Tavaszváró hangversenye óvodások részére 2019. 03. 19-20., Zeneiskola 
20 pedagógus, 30 

tanuló, 500 óvodás 

Tehetséggála 
2019. 03. 25., Szivárvány 

Kultúrpalota 

3 pedagógus, 10 tanuló, 

300 érdeklődő 

Billentyűs tanszak hangversenye 2019. 04. 01., Zeneiskola 
9 pedagógus, 30 tanuló, 

100 érdeklődő 

Zeneismeret-Vokális tanszak hangversenye 2019. 04. 09., Zeneiskola 
6 pedagógus, 100 

tanuló, 100 érdeklődő 

Zenekarok önálló estje, Bázisnap 
2019. 04. 12., Szivárvány 

Zenepalota 

20 pedagógus, 200 

tanuló, 400 érdeklődő 

Művészetek találkozója tanulóknak 2019. 04. 15., Zeneiskola 
10 pedagógus, 30 

tanuló, 150 érdeklődő 

Vonós-Akkordikus tanszak hangversenye 2019. 05. 02., Zeneiskola 
8 pedagógus, 50 tanuló, 

100 érdeklődő 

„Gyermán István” V. Dél-Dunántúli 

Regionális Vonósverseny 
2019. 05. 8. (9.), Zeneiskola 

65 pedagógus, 80 

tanuló, 100 érdeklődő  

Tanári hangverseny 2019. 05. 13., Zeneiskola 
10 pedagógus, 100 

érdeklődő 

Nyílt nap 2019. 05. 13-15., Zeneiskola 
Minden pedagógus, 

tanulók, 100 érdeklődő 

Tájékoztató a szülők részére az iskoláról 2019. 05. 16., Zeneiskola 
Intézményvezető, 100 

érdeklődő 

Felvételi meghallgatás 2019 .05. 16-17., Zeneiskola 
Minden pedagógus, 50 

érdeklődő 

Bázisnap, Tehetséggondozás, tehetség 

felismerés 
2019. 06. 23., Zeneiskola 

10 pedagógus, 50 

érdklődő 

Pótfelvételi meghallgatás 2019. 06. 03., Zeneiskola 
10 pedagógus, 50 

érdeklődő 

Pünkösdi hangverseny (jótékony célú) 2019. 06. 07., Zeneiskola 
10 pedagógus, 30 

tanuló, 150 érdeklődő 

Tanévzáró ünnepség 2019. 06. 12., Zeneiskola 
35 pedagógus, 500 

tanuló, 500 szülő 

Beiratkozás a 2019/2020. tanévre 2019. 06. 13-14., Zeneiskola 
35 pedagógus, 500 

tanuló, szülők 

3.3. Vizsgaszervezés 

3.3.1. Vizsgaszervezési szempontok 

A köznevelési törvény, valamint az intézmény pedagógiai programja meghatározza, hogy 

az alapfokú művészeti iskolákban tanulmányi vizsgákat kell szervezni, tanévenként 

egyet. A felmenő rendszerben bevezetett művészeti alapvizsga és záróvizsga már 

intézményünk minden tanulóját érinti. 

A tehetséggondozás kiemelt feladat iskolánkban. Különösen fontos a tehetséges tanulók 

munkájának megfigyelése, főleg versenyhelyzetben. Ezért az ő részükre 2 alkalommal 

tartunk koncertszerű vizsgát. 

A vizsgákról jegyzőkönyv készül. 

3.3.2. Művészeti alapvizsga, művészeti záróvizsga 

Intézményünk, mint alapfokú művészeti iskola 

 Köteles művészeti alapvizsgát szervezni, illetve 

 Művészeti záróvizsgát szervezhet. 
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 A tanuló az utolsó alapfokú évfolyam befejezését követően művészeti alapvizsgát, az 

utolsó továbbképző évfolyam elvégzését követően, pedig művészeti záróvizsgát 

tehet. 

 A művészeti alapvizsga a továbbképző évfolyamokon való továbbtanulásra jogosít. 

 A művészeti alapvizsgát és a művészeti záróvizsgát jogszabályban meghatározottak 

szerint kell szervezni. 

 A művészeti alapvizsga és a művészeti záróvizsga vizsgakövetelményeit, 

vizsgafeladatait helyi tantervünk tartalmazza. Továbbá figyelembe vesszük az 

alapfokú művészetoktatás követelményeiben és tantervi programjában foglaltakat. 

3.3.3. Tantárgyi vizsgák 

A vizsgákon a központilag meghatározott vizsgatantárgyakból, az iskola helyi 

tantervében meghatározottak szerint, az iskola által kidolgozott követelmények alapján 

kell vizsgát tenni. 

3.3.4.  Vizsgarend a tanévben 

Intézményünk a szorgalmi idő utolsó három hetében szervezi a vizsgáit. A kötelező, és 

kötelezően választható tantárgyak vizsgáit a félév zárása előtt szervezzük. 

A vizsga időpontjának meghatározása intézményvezetői hatáskör. 

 

Vizsga megnevezése Időpontja Vizsgaelnök 

Szolfézs vizsgák 
2019. 14-24. tanszaki munkatervben 

részletezett beosztás szerint 

Hudiné Jovánczai Ágnes 

I. félévi „B”-s vizsgahangverseny 2019. 01. 31. Nagy Tamás 

Magánénekes vizsga 2019. 05. 20. Hudiné Jovánczai Ágnes 

Hangszeres vizsgák 
2019. 05. 20-31., tanszaki 

munkatervekben részletezettek szerint 

Tanszakvezetők 

II. félévi „B”-s vizsgahangverseny 2019. 05. 23. Nagy Tamás 

Művészeti alapvizsga 2019. 05. 29-31. beosztás szerint Tanszakvezetők 

Művészeti záróvizsga 2019. 05. 29-31. beosztás szerint Tanszakvezetők 

Kamaraegyüttesek vizsgája 2019. 06. 07. (Pünkösdi hangverseny) Intézményvezető 

3.4. Felvételi meghallgatás 

3.4.1. A felvételi meghallgatás célja 

Az iskolába jelentkező tanulóknak felvételi meghallgatáson kell részt venniük. Célja a 

tanulók képességeinek felmérése, melynek alapján egy sorrendet állítunk fel. 

Túljelentkezés esetén a jobb képességű tanulókat vesszük fel, a többiek várólistára 

kerülnek. Hely esetén a várólistáról is felvételre kerülnek a tanulók. 

3.4.2. Fejlesztési feladat 

A felvételi meghallgatás időpontját úgy kell meghatározni, hogy a lehető legtöbb tanuló 

részt tudjon rajta venni. A telephelyeken külön is szervezünk felvételi meghallgatást. A 

székhelyen pótfelvételi meghallgatást is szervezünk két alkalommal. 

 

Feladat Időpont Felelős 

Telephelyeken felvételi meghallgatás 
2019. május hónapban, egyeztetett 

időpontban 
Hudiné Jovánczai Ágnes 

Felvételi meghallgatás 2019. 05. 16-17., 14.00 – 18.00 Szaktanárok 

Pótfelvételi meghallgatás 2019. 06. 03., 14.00 – 18.00 Szaktanárok 

Pótfelvételi meghallgatás 2019. 09. 03. Szaktanárok 
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3.5. Beiratkozás rendje 

3.5.1. Feladat elemzése 

Az iskolába való felvételi meghallgatás és beiratkozás a nemzeti köznevelési törvény, 

valamint a helyi szabályozás szerint megtörtént a 2018/2019. tanévre. 

Kiemelt figyelmet szükséges fordítanunk a felvételi és a beiratkozási rendre, mert 

folyamatosan csökken a tanulólétszám, valamint a következő tanév időben történő 

előkészítése miatt is. 

A 2018/2019. tanévben mindössze 5 fővel kevesebben kezdték meg zenei tanulmányaikat 

a 2017/2018. tanévhez viszonyítva. 513 volt a tanévkezdő létszám. Ez köszönhető a Toldi 

telephely elindításának, valamint a Kaposvári Egyetem színész hallgatói felvételeknek. 

Feladat Időpont Felelős 

Beiratkozás időpontja a már iskolánkkal tanulói jogviszonnyal 

rendelkezők részére 
2019. 05. 16 – 17.  Szaktanárok 

Beiratkozás az új tanulók részére 2019. 06. 13 – 14. Szaktanárok 

Pótbeiratkozás 2019. 09. 03. Szaktanárok 

3.5.2. A beiratkozással kapcsolatos feladataink 

 Beiratkozás előtt a felvételi meghallgatások megszervezése, lebonyolítása. 

 A felvételi és beiratkozás időpontjait meghirdetni különböző médiafelületeken, 

iskolákban, óvodákban. 

 A következő tanévre történő beiratkozás jogszabály szerinti lebonyolítása. 

 Az iskolánk népszerűsítése, nyílt napok, hangszerbemutató hangversenyek 

szervezésével. 

3.6. Adott tanév kiemelt pedagógiai feladatai 

A Pedagógiai Program szerinti általános érvényű főbb feladataink mellett a következő kiemelt 

feladatokat szükséges elvégezni a 2018/2019. tanévben: 

 A tanmenetek elkészítése, és ellenőrzése október közepéig. 

 A tanulók magatartásának, fegyelmének erősítése. 

 A tanulók szociális nevelése-oktatása a művészeti nevelés-oktatás mellett. 

 A tanulók folyamatos felkészülésének ellenőrzése (házi feladatok ellenőrzése, 

gyakorlás a tanult hangszeren). 

 A továbbtanulni szándékozó tanulók felkészítése a felvételi meghallgatásokra. 

 A hangversenystruktúra további fejlesztése a jogszabályi megfelelés és az igények 

figyelembevételével. 

 A telephelyen végzett pedagógiai tevékenység kiemelt kezelése. 

 Pályázati tevékenység fokozása, a pályázatíró team munkájának segítése. 

 Zenekarok munkájának támogatása, intézményen kívüli művészeti tevékenységük 

segítése. Részvételük fokozása a település életében. 

 Bővíteni a kamarazenei tevékenységet, több kamaracsoport működése. A csoportos 

zenélés kiemelten segíti a tanulók személyiségfejlődését. 

 A város kulturális életében való jelenlét megtartása a hagyományoknak megfelelően, 

és fokozása, erősítése tanulóink, együtteseink közreműködésével. 

 Versenyekre, hangversenyekre való felkészítés, tehetséggondozás. 

 A tankötelezettséget teljesítő iskolák kulturális programjaihoz kapcsolódóan 

felkészíteni a tanulókat zenei produkciókkal. 

 Zenei együtteseknek programok szervezése. 

 Felzárkóztató foglalkozások, zeneterápiás foglalkozások szervezése órarend szerint. 

 Kapcsolatépítés más alapfokú művészeti iskolákkal, óvodákkal, szakirányú közép és 

felsőfokú iskolákkal. 

 Külföldi kapcsolatok építése. 

 Pályázatok írása, sikeres pályázatok megvalósítása. 

 Részvétel a Kaposvár-Somogy Megyei Tehetségsegítő Tanács munkájában, a 

Művészeti Tagozat programjainak lebonyolítása. 

 Környezeti nevelésre figyelés. 
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3.7. Eredmények nyilvántartása 

3.7.1. Eredményességi mutatók meghatározása 

 Tanulmányi eredmények (félévi, év végi, osztályfolytatósok) 

 Hiányzások száma (igazolt, igazolatlan) 

 Tanulólétszám alakulása (új belépők, lemorzsolódók száma) 

 Intézményen belüli programok száma, azokon való részvételi arány 

 Intézményen kívüli rendezvényeken való közreműködés, azokon való részvételi 

arány 

 Különböző szintű tanulmányi versenyeken való részvétel, elért eredmények 

 Szakirányban továbbtanulók száma 

 Pedagógus önértékelések, minősítések, tanfelügyeletek eredménye 

 Pedagógus továbbképzéseken való részvétel 

 Pedagógus szakvizsga, magasabb szintű iskolai végzettség elérése 

 Pedagógusok tudományos tevékenység (zsűrizés, előadás tartása, tananyag fejlesztés, 

művészeti tevékenység, stb.) 

3.7.2. Eredmények visszacsatolása 

 Pedagógusok tájékoztatása az eredményekről 

 Az elért eredmények közös értékelése, elemzése nevelőtestületi értekezleten. 

 A kiemelkedő és fejleszthető területek meghatározása. 

 Fejlesztési terv készítése a következő tanévre az eredményesebb nevelő-oktató 

tevékenység érdekében. 

4. A munkavégzésre vonatkozó tervezés 

4.1. Pedagógusok munkavégzése 

4.1.1. Törvényi előírások 

 Heti munkaidő: 40 óra. 

 Heti kötelező tanítási óraszám: 22-26 óra. 

 Helyettesítés: maximum heti 6 óra, de naponta 2 óránál több nem lehet, csak 

rendkívüli esetben. 

4.1.2. Az intézmény általános munkavégzési rendje 

 A tanítás ideje: hétfő-péntek, délutánonként, órarend szerint, rendkívüli esetben 

szombaton (órapótlás), munkanap átszervezése. 

 Nyitva tartás: 8.00-20.00 óra. 

 A 20.00 órán túl befejeződő programok ideje is beszámít a heti 40 órás munkaidőbe. 

4.1.3. Az intézményen belül ellátható feladatok a heti kötött 32 órás munkaidőben 

 Tanórák megtartása. 

 Oktató-nevelő munka színvonalas ellátásával kapcsolatos feladatok (tanmenetek, 

tematikus tervek, óratervek elkészítése, tervezett anyag és végzett anyag elemzése, 

felkészülés a tanórákra, helyi kottatár-könyvtár látogatása, hangszerelés a 

tananyaghoz igazodva, oktató programok összeállítása az IKT eszközök tanórai 

alkalmazásához, a minőségirányítási feladatok elvégzése, új pedagógiai anyagok 

feldolgozása, tanügyi dokumentumok elkészítése, adminisztráció). 

 Oktató-nevelő munka érdekében végzett gyakorlati tevékenység (gyakorlás a tanított 

hangszeren, felkészülés a művészi feladatokra). 

 Intézményen belüli hangversenyek szervezése, látogatása, azokon való részvétel 

(növendékhangverseny, tanári hangverseny, egyéb hangversenyek). 

 Egyéb rendezvények szervezése, azokon való részvétel (cserekapcsolatok külföldi és 

magyar művészeti iskolákkal, ünnepségek, nyári zenei táborok, versenyek). 

 Intézményen belüli konzultációk (kollégákkal versenyekre, felvételikre 

felkészüléskor, gyakornok kollégák segítése szakmai tanácsadással). 
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 Pályázatok figyelése, a pályázati anyag összeállításában, lebonyolításban való aktív 

részvétel. 

 Értekezletek megtartása, azokon való részvétel. 

 Helyben szervezett konferenciákon, továbbképzéseken való aktív és passzív 

részvétel. 

 Pedagógus minősítésben, szakmai ellenőrzésben, belső önértékelésben való 

részvétel. 

4.1.4. Az intézményen kívül ellátható feladatok a heti kötött 32 órás munkaidő keretében 

 Értekezletek (országos igazgatói, szakmai, iskolán kívüli). 

 Oktató-nevelő munka érdekében végzett feladatok (tanmenetek elkészítése, tervezett 

anyag és végzett anyag elemzése, felkészülés a tanórákra, külső kottatár-könyvtár 

látogatása, szakirányú üzletek látogatása a tananyag bővítése céljából, 

eszközbeszerzés, hangszerelés a tananyaghoz igazodva, oktató programok 

összeállítása az IKT eszközök tanórai alkalmazásához, a minőségirányítási feladatok 

elvégzése, új pedagógiai anyagok feldolgozása). 

 Oktató-nevelő munka érdekében végzett gyakorlati tevékenység (gyakorlás a tanított 

hangszeren, felkészülés a hangversenyekre, telephelyek elérése, iskolán kívüli 

rendezvényekre, versenyekre tanuló kísérése). 

 Intézményen kívüli hangversenyek szervezése, látogatása, azokon való részvétel 

(filharmóniai hangversenyek, tanári hangverseny, egyéb hangversenyek, opera, balett 

előadások). 

 Intézményen kívüli konzultációk (kollégákkal versenyekre, felvételikre 

felkészüléskor, gyakornok kollégák segítése szakmai tanácsadással). 

 Pályázatok figyelése, a pályázati anyag összeállításában, lebonyolításban való aktív 

részvétel. 

 Intézményen kívüli konferenciákon, továbbképzéseken való aktív és passzív 

részvétel. 

4.2. A pedagógiai munkát segítő alkalmazottak munkavégzése: 

4.2.1. Pedagógiai munkát segítő alkalmazottak 

 iskolatitkár 1 fő 

 személyi és gazdasági ügyintéző 1 fő 

 gondnok, hangszertáros 1 fő 

 fűtő-karbantartó 1 fő 

 takarító – portás 2 fő 

 udvaros 1 fő (közfoglalkoztatott) 

4.2.2. Munkaidő szabályozás 

 heti 40 órás munkahét 

 heti 6 túlóra maximum 

 napi 2 túlóra maximum 

4.2.3. Közfoglalkoztatottak munkaideje: 

 napi 8 óra munkaidő 

4.2.4. Munkavégzés helye 

 A pedagógiai munkát segítő alkalmazottak teljes munkaidejüket az intézményen 

belül teljesítik, a munkaköri leírásuknak megfelelően. 
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5. Az intézményi szervezetekkel kapcsolatos feladatok 

5.1. Alkalmazotti közösség 

Intézményünkben a dolgozók összessége adja az alkalmazotti közösséget. 

Az alkalmazotti közösség joggyakorlásával kapcsolatos feladatok ellátását az intézményvezető 

végzi. 

Az alkalmazotti közösséggel kapcsolatos feladataink: 

 Az alkalmazotti közösség összehívása, és a jogkörébe tartozó ügyek megtárgyalása 

(értekezletek). 

 Az alkalmazotti közösség működésének szabályozása, szabályzatok aktualizálása. 

 Alkalmazotti közösségek munkarendjének kidolgozása. 

5.2. Nevelőtestület 

A nevelőtestület az intézményben pedagógus munkakört betöltő pedagógusokból áll, jelenlegi 

létszáma 36 fő (aktív), ebből 9 fő óraadó, 2 fő részfoglalkozású. 1 fő tartósan távol. 

A testület adott tanévi feladatait és értekezleteit a naptári terv tartalmazza, viszont a 

nevelőtestület ettől függetlenül, de jelen tervet figyelembe véve, további munkatervet is 

meghatározhat, melyben csak a nevelőtestületi feladatokat és hatásköröket tünteti fel. 

A nevelőtestület működésével kapcsolatos feladataink: 

 A nevelőtestület hatékony működésének biztosítása az értekezletek segítségével, 

ennek érdekében az értekezletek összehívása, az értekezleteken a megfelelő 

tájékoztatási feladatok ellátása, beszámolás, joggyakorlás, a döntések továbbítása. 

 Elektronikus úton történő, rendszeres tájékoztatás. 

5.3. Szakmai közösségek (tanszakok) 

5.3.1. Az intézményben működő tanszakok 

 Billentyűs tanszak: vezetője: Várfalvi-Fodor Éva 

 Vonós - akkordikus tanszak: vezetője: Kopasz Csilla 

 Fúvós tanszak: vezetője: Vikol Judit 

 Zeneismeret - vokális tanszak: vezetője: Hudiné Jovánczai Ágnes 

A szakmai közösségek az által meghatározott munkaterv szerint működnek, az 

intézményi munkatervhez igazodva. 

5.3.2. A szakmai közösségek működtetetésével kapcsolatos feladatok 

 A közösségek működésének szakmai támogatása. 

 A közösség joggyakorlásának biztosítása. 

5.4. Közalkalmazotti Tanács 

5.4.1. Működési rendje 

Az intézményben 3 fős közalkalmazotti tanács működik, a Kjt-ben meghatározottak 

szerint. 

A közalkalmazotti tanács a saját maga által meghatározott és elfogadott SZMSZ alapján 

működik, gyakorolja az intézmény működtetésével kapcsolatos jogköreit: 

 együttdöntési, 

 véleményezési, 

 egyetértési, 

 javaslattételi. 

A közalkalmazotti tanács az előre tervezhető feladatai alapján munkatervet készíthet, 

majd a tanév befejeztével egy összefoglalót készít a végzett munkáról. 

5.4.2. A közalkalmazotti tanács működésével kapcsolatos intézményi feladatok 

 A közalkalmazotti tanács működésének segítése. 

 Az SZMSZ-ének felülvizsgálatában való közreműködés. 

 A közalkalmazotti tanácsot megillető döntési és egyéb joggyakorlásának biztosítása. 

 A feladatok ellátásához szükséges órakedvezmény biztosítása. 
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5.4.3. A közalkalmazotti tanács kiemelt feladata a 2018/2019. tanévben 

 A pedagógus minősítési rendszerbe bekerült pedagógusok felkészülésének segítése a 

Belső önértékelési csoporttal együtt. 

 A helyi szabályzatok módosításainak véleményezése, a törvényi változásokhoz való 

megfelelésének vizsgálata. 

 Javaslattétel a szabályzatok módosítására. 

5.5. Belső önértékelési csoport 

5.5.1. Feladata 

 Az előző tanévben végzett tevékenység értékelése. A kiemelkedő és fejleszthető 

területek meghatározás. A fejleszthető területeknél a változtatások megtétele. 

 Fejleszthető terület a belső önértékelési csoport összetétele, a csoport létszámának 

csökkentése, a csoporton belüli feladatok hatékonyabb felosztása. 

 Az intézményi belső önértékelési program megvalósulásának nyomon követése. 

 A 2018/2019. tanévre vonatkozó belső önértékelési terv összeállítása. 

 A pedagógusok felkészítése a belső önértékelésre. 

 A belső pedagógus értékelések előkészítése, lebonyolítása, informatikai rendszer 

kezelése. 

 A pedagógus minősítési rendszerbe bekerült pedagógusok portfóliójának 

elkészítéséhez segítség nyújtás. Felkészülésük segítése a minősítési eljárásra. 

 A pedagógus minősítések és tanfelügyeletek helyszíni lebonyolításának előkészítése. 

 Intézményvezetői tájékoztató a feladatokról, és azok megvalósításáról. 

5.6. Diákönkormányzat 

5.6.1. A diákönkormányzat feladatai 

 A diákönkormányzat látja el mindazokat a feladatokat, melyeket jogszabály és az 

iskola egyéb belső szabályzatai a feladat- és hatáskörébe utalnak. 

 A diákönkormányzat jelenleg 3 fővel működik. 

 A diákönkormányzat saját SZMSZ-szel rendelkezik, és ennek alapján látja el 

feladatát, szervezi programjait, és az intézményvezetés felé képviseli a diákok 

érdekeit. 

 A diákönkormányzat munkáját a diákönkormányzatot segítő pedagógus koordinálja, 

támogatja. 

 A diákönkormányzatot segítő pedagógus: Szekrényesy Béla. 

5.6.2. A diákönkormányzattal kapcsolatos intézményi feladatok 

 A jogszabály szerint biztosítani kell a diákönkormányzat együttdöntési, 

véleményezési, egyetértési, javaslattételi jogát. 

 A működés támogatása. 

 A diákközgyűlés összehívásában és lebonyolításában való közreműködés, melynek 

időpontját a tanév helyi rendje tartalmazza. 

 A diákprogramok szervezésének segítése. 

5.7. Szülői munkaközösség 

5.7.1. A szülői munkaközösség működésének alapjai 

 Az intézményben szülői munkaközösség működik. 

 A szülői munkaközösség önállóan működik, saját SZMSZ-e van. 

 A szülői munkaközösségben minden tanszak képviselteti magát. 

5.7.2. A szülői szervezettel kapcsolatos intézményi feladatok 

 Szülői munkaközösség átalakulása a tagok változása miatt. 

 Tájékoztatási és koordinációs feladatok. 

 Segítségnyújtás a joggyakorlásban. 
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5.8. Szakszervezet 

Az intézményben a reprezentatív szakszervezet a Magyar Zeneművészek és Táncművészek 

Szakszervezete (MZTSZ). 

5.8.1. Szakszervezeti tisztségviselők: 

 Szakszervezeti vezető: Dr. Farkasné Nagy Gabriella 

 Gazdasági ügyintéző: Szabó Klaudia 

5.8.2. A szakszervezet feladata 

 Az intézményi dolgozók érdekképviselete. 

 Tájékoztatása a jogaikról. 

 A lehetőségeihez mérten jogi és anyagi segítségnyújtás. 

 A fenntartó által kialakított kollektív szerződés betartatása, felülvizsgálata, és a 

törvényi változásokat követő módosítása. 

5.8.3. A szakszervezettel kapcsolatos intézményi feladatok 

 A jogszabályok szerint a szakszervezet részvétele az intézmény döntéshozatali 

tevékenységében. 

 A feladatok ellátásához szükséges órakedvezmény biztosítása. 

 A szakszervezet működéséhez szükséges eszközök biztosítása. 

5.9. Intézményi Tanács 

A 2011. évi CXC. Nemzeti Köznevelésről szóló törvény 73. §-a, valamint a 20/2012. EMMI rendelet 121. 

§-a rendelkezik az Intézményi Tanácsok létrehozásáról, működéséről. 

5.9.1. A 2018/2019. tanév fő feladata 

 Az Intézményi Tanács újjáalakulása egy tag kiválása miatt. 

 A változások regisztrálása a KIR rendszerben. 

5.9.2. Az Intézményi Tanács jogköre, feladata 

 Dönt a működése rendjéről, munkaprogramjáról. 

 Dönt a tisztségviselőinek megválasztásáról. 

 Dönt azokban az ügyekben, amelyekben a nevelőtestület a döntési jogot az 

intézményi tanácsra átruházza. 

 Véleményt nyilvánít az iskola működésével kapcsolatos valamennyi kérdésben. 

 Véleményezi az iskola pedagógiai programját, SZMSZ-ét, a házirendet, a 

munkatervet. 

6. Ellenőrzési tevékenység 

Az intézményben végrehajtandó, egyes ellenőrzési tevékenységet az intézmény ellenőrzési terve 

határozza meg, így a feladatokat ahhoz igazodva kell ellátni a vonatkozó tanévben is. 

6.1. Szakmai ellenőrzés 

A szakmai ellenőrzés témakörében az intézményben a következő feladatokat látjuk el: 

 A szakmai ellenőrzés tervezése (részletes adatokkal, területekkel, különös tekintettel 

arra, hogy a tervben megfogalmazásra kerüljön: 

 a tanmenetek ellenőrzése, 

 óralátogatások rendje, 

 a tanügyi dokumentumok ellenőrzése 

 A szakmai ellenőrzés végrehajtása és annak nyomon követése. 

 A szakmai ellenőrzések tapasztalatainak hasznosítása a minőségfejlesztés során. 

A szakmai ellenőrzés terve külön kerül elkészítésre. 
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6.2. Törvényességi ellenőrzés 

Az intézménynek folyamatosan számolnia kell a törvényességi ellenőrzés lehetőségével, ezért 

feladatunk: 

 felkészülni az ellenőrzésekre, 

 közreműködni az ellenőrzések során, 

 az ellenőrzések tapasztalatainak felhasználása. 

A törvényességi ellenőrzéssel kapcsolatban: 

 a munkajogi dokumentumok évente legalább két alkalommal történő ellenőrzése, 

 külön figyelmet fordítani: 

 a tanulói létszám megfelelő kimutatására, 

 a térítési díjak és tandíjak törvényi és fenntartói szabályozásoknak 

megfelelő kivetésére, ezek beszedésére a belső szabályozásnak megfelelően, 

 az oktatásügyi statisztika megfelelő kitöltésére. 

 

 

Kaposvár, 2018. szeptember 16. 

 

 

 

 

 

  Nagy Tamás 

  intézményvezető 
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7. Záradékok 

7.1. Nevelőtestület határozata: 

A 2018/2019. tanévi munkatervet az intézmény munkaközössége 2018. szeptember 18-i 

létszámpontosító értekezleten megismerte és elfogadta. 

 

Kaposvár, 2018. szeptember 18. 

 

 

 Hudiné Jovánczai Ágnes Nagyné Soltra Monika 

 tanszakvezető intézményvezető-helyettes 

 

 

 

7.2. A Közalkalmazotti tanács határozata: 

A Közalkalmazotti Tanács képviseletében nyilatkozom arról, hogy az intézmény 2018/2019. 

tanévi munkatervét megismertük véleményezési jogunkat gyakorolhattuk. 

 

Kaposvár, 2018. szeptember 18. 

 

 

 

 Pécsiné Hortobágyi Szilvia 

 a Közalkalmazotti tanács elnöke 

 

 

7.3. A Diákönkormányzat határozata: 

A Diákönkormányzat nevében nyilatkozom arról, hogy az intézmény 2018/2019. tanévi 

munkaterv elfogadása előtt, a jogszabályban meghatározott ügyekben véleményezési és 

egyetértési jogunkat gyakorolhattuk. 

Kaposvár, 2018. szeptember 18. 

 

 

 Szekrényesy Béla Lóki Ráhel 

 Diákönkormányzatot segítő pedagógus Diákönkormányzat elnöke 

 

 

7.4. A Szülői szervezet határozata 

A Szülői Munkaközösség képviseletében nyilatkozom arról, hogy a Kaposvári Liszt Ferenc 

Zeneiskola – Alapfokú Művészeti Iskola 2018/2019. tanévi munkatervét megismertük és 

elfogadtuk. 

Kaposvár, 2018. szeptember 18. 

 

 

 Benei Tibor 

 a Szülői Munkaközösség  elnöke 

 

 



 - 35 - 

7.5.  Fenntartó részéről 

A Kaposvári Tankerületi Központ, a Kaposvári Liszt Ferenc Zeneiskola – Alapfokú Művészeti 

Iskola fenntartója az intézmény 2018/2019. tanévre vonatkozó munkatervét jóváhagyja azzal, 

hogy a benne található többletkötelezettségek tekintetében egyéni kötelezettségvállalási igény 

benyújtása után dönt. 
 

Kaposvár, 2018. október ……. 
 

P.H. 

 

 

 Stickel Péter 

 Tankerületi igazgató 
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1. számú melléklet: 

8. A tanév helyi rendje 

8.1. A szorgalmi idő (13/2018. (VI. 14.) EMMI rendelet a 2018/2019. tanév rendjéről) 

8.1.1. Munkaidő szervezés 

Az intézményünkben a nevelő-oktató tevékenységet a tanév, ezen belül a szorgalmi idő 

keretei között kell megszervezni. Az első és utolsó tanítási nap által meghatározott 

időszak a szorgalmi idő. A szorgalmi idő áll rendelkezésre egy iskolai évfolyam 

követelményeinek oktatásához, az ismeretek elsajátításához. 

A rendelet 3. §-a alapján az alapfokú művészeti iskola szorgalmi idejének kezdő és 

befejező napját az intézmény igazgatója határozza meg. Ennek értelmében a 2018/2019. 

tanévben a szorgalmi idő 

 első tanítási napja 2018. szeptember 7. (péntek), 

 utolsó tanítási napja 2019. június 3. (hétfő). 

A tanítási napok száma 181 nap. 

 A szorgalmi idő első féléve 2019. január 25-ig tart. 

Az első félévben elért tanulmányi eredményekről szóló értesítést 2019. 

február 1-ig kapják kézhez a tanulók. 

 A szorgalmi idő második féléve 2019. június 14-ig tart. 

A bizonyítványok kiadásának időpontja 2019. június 12. 

8.2. Az iskolai tanítás nélküli munkanapok időpontja, felhasználása 
(13/2018. (VI. 14.) EMMI rendelet 5. § alapján) 

A szorgalmi idő alatt a nevelőtestület által jelen dokumentumban meghatározott pedagógiai célra 

hat munkanapot tanítás nélküli munkanapként használhat fel, amelyből egy tanítás nélküli 

munkanap programjáról – a nevelőtestület véleményének kikérésével – az iskolai 

diákönkormányzat jogosult dönteni. 

A tanítás nélküli munkanapok és azok felhasználása: 

 

Tanítás nélküli munkanap 

időpontja 
Munkanapon végzett feladat 

2018. október 13. 
Munkaértekezlet: tanügyi dokumentációk elkészítése, 

ellenőrzésének előkészítése. 

2018. november 10. Munkaértekezlet: Rézfúvósverseny előkészítése 

2018. december 1. Munkaértekezlet: Adventi rendezvények előkészítése 

2018. december 15. Munkaértekezlet: Pedagógus önértékelések folyamatának 

ellenőrzése, minősítési eljárások időpontjainak 

bevezetése a naptári tervbe, helyszíni lebonyolításának 

megbeszélése, minősülő pedagógusokkal egyeztetés. 

2019. január25. Diáknap 

2019. április 17. Pályaorientációs nap 

 

8.3. A szünetek időtartama 
(13/2018. (VI. 14.) EMMI rendelet 6. § alapján) 

Az őszi szünet előtti utolsó tanítási nap 2018. október 26. (péntek), a szünet utáni első tanítási 

nap 2018. november 5. (hétfő) 

A téli szünet előtti utolsó tanítási nap 2018. december 21. (péntek), a szünet utáni első tanítási 

nap 2019. január 3. (csütörtök). 

A tavaszi szünet előtti utolsó tanítási nap 2019. április 17. (szerda), a szünet utáni első tanítási 

nap 2019. április 24. (szerda)). 

8.4. A nemzeti és iskolai ünnepek megünneplésének időpontja 

Az alapfokú művészeti iskolában a kötelezően előírt nemzeti ünnepet ünnepeljük meg (Aradi 

vértanúk, Nemzeti összetartozás napja). A többi nemzeti ünnepet tanulóink, a tankötelezettséget 

teljesítő iskolájukban ünneplik meg. 



 - 37 - 

Megemlékezés megnevezése 
Megemlékez

és időpontja 

Szervezésért 

felelős pedagógus 
Résztvevő csoportok 

Zenei világnap (október 1.) 2018. 10. 01. Sarkadi Ferenc Pedagógusok, tanulók 

Aradi vértanúk (október 6.) 2018. 10. 06. Szekrényesy Béla Tanulók, pedagógusok 

Liszt Ferencre, névadónkra 

emlékezünk, koszorúzás 
2018. 10. 18. Sarkadi Ferenc Tanulók, pedagógusok 

Karácsonyváró ünnepi hangverseny 2018. 12. 07. Sarkadi Ferenc 
Zenei együttesek, 

pedagógusok 

Diktatúrák áldozatainak emléknapja 2019. 02. 25. Szekrényesy Béla Pedagógusok, tanulók 

Nemzeti összetartozás napja 2019. 06. 04. Szekrényesy Béla Pedagógusok, tanulók 

Pünkösd (2019. június 9.) 2019. 06. 07. Sarkadi Ferenc 
Kamaracsoportok, 

pedagógusok 

Tanévzáró ünnepély 2019. 06. 12. Nagy Tamás Pedagógusok, tanulók, szülők 

8.5. Az évi rendes diákközgyűlés ideje 

Az éves rendes diákközgyűlés időpontja: 2018. november 9. 

8.6. Az előre tervezhető értekezletek időpontja 

8.6.1. A nevelőtestületi értekezletek terve 

Értekezlet 

dátuma 
Célja, főbb napirend Felelős 

2018. 08. 27. Tanév előkészítése, tanévkezdési feladatok megbeszélése, 

feladatok elosztása, felelősök kijelölése. 

Intézményvezető 

és helyettesek 

2018. 08. 30. Tantestületi tanévnyitó értekezlet Intézményvezető 

2018. 09. 18.. Létszámpontosító értekezlet, tanulók egyeztetése szolfézs- és 

hangszeres tanárokkal, Zenei világnapi program megbeszélése. 

Összesítők, órarendek leadása, tanügyi dokumentációk 

elkészítésének rendje, éves naptári terv megbeszélése. 

Szabályzatok módosításának megbeszélése, elfogadása. 

Zenei Világnap előkészítése. 

Intézményvezető 

és helyettesek 

2018. 10. 02. Tantestületi értekezlet. Térítési díjak beszedésének megbeszélése, 

tanügyi dokumentációk ellenőrzésének előkészítése, októberi 

programok megbeszélése. 

Munkavédelmi oktatás. 

Intézményvezető 

és helyettesek 

2018. 11. 06. Tantestületi értekezlet: Októberi programok értékelése, novemberi 

programok előkészítése, megbeszélése, különös tekintettel a 

Fehérvári József Rézfúvós Versenyre. Bázisnapi programok 

előkészítése. 

Üzemorvosi vizsgálat. 

Intézményvezető 

és helyettesek 

2018. 12. 11. Tantestületi értekezlet: November havi programok értékelése. 

Decemberi programok megbeszélése, január havi programok 

előkészítése. Belső önértékelések folyamatának megbeszélése. 

Pedagógus minősítések megbeszélése. 

Intézményvezető 

és helyettesek, 

belső 

önértékelési 

csoport vezetője 

2019. 01. 08. Tantestületi értekezlet: Szolfézs vizsgák előkészítése. Diáknapi 

programok megbeszélése. Az első félévi értékelések elvégzése, 

dokumentálása. Félévi tanuló értékelésekkel kapcsolatos feladatok 

megbeszélése. 

Két pedagógus önértékelésének kezdete. 

Alapítványi bál előkészületi munkálatai, véglegesítés. 

Intézményvezető 

és helyettesek, 

belső 

önértékelési 

csoport vezetője 

2019. 01. 22. Félévi osztályozó tantestületi értekezlet. Osztályzási lapok 

előkészítése, elkészítése. 

Intézményvezető 

és helyettesek 

2019. 02. 05. Tantestületi értekezlet: Januári hónap értékelése, februári 

programok előkészítése. Térítési díjak kivetésének megbeszélése. 

Intézményi Tanács féléves beszámolójának előkészítése. 

Intézményvezető 

és helyettesek 
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2019. 03. 05. Tantestületi értekezlet: Februári programok értékelése. Térítési 

díjak beérkezése. Márciusi programok megbeszélése. 

Intézményvezető 

és helyettesek 

2019. 04. 02. Tantestületi értekezlet: Márciusi programok értékelése. Április 

programok előkészítő megbeszélése, különös tekintettel a kiemelt 

rendezvényekre. A „Gyermán” vonósverseny előkészítése. 

Intézményvezető 

és helyettesek 

2019. 05. 07. Tantestületi értekezlet: Április programok értékelése. A 

„Gyermán” Vonósverseny részletes megbeszélése, 

feladatelosztások ellenőrzése. 

Tanév vági vizsgák szervezésének lebonyolításának megbeszélése. 

Az új rend szerinti beiratkozások, felvételi meghallgatások 

előkészítése, megbeszélése. Pótfelvételi előkészítése. 

Intézményvezető 

és helyettesek, 

tanszakvezetők 

2019. 06. 04. Tanév végi osztályozói értekezlet: Tanulók értékelésének 

megbeszélése, egyeztetése. Adminisztrációs rend megbeszélése. 

Pünkösdi hangverseny véglegesítése. Tanévzáró ünnepély 

szervezése. Beiratkozás megszervezése. Szakmai csoportok 

beszámolóinak leadási határidőre történő elkészítéséről 

tájékoztatás. 

Intézményvezető 

és helyettesek, 

tanszakvezetők, 

szakmai 

csoportvezetők 

2019. 06. 21. Tanévzáró nevelőtestületi értekezlet: Tanév értékelése. 

Kiemelkedő és fejleszthető területek meghatározása, eredmények 

összegzése. Tanszakvezetők beszámolója a tanszakuk munkájáról. 

Intézményvezető 

és helyettesek, 

tanszakvezetők 

8.6.2. A tanszaki értekezletek terve 

A tanszakok minden hónapban egy alkalommal értekezletet tartanak, melyről 

jegyzőkönyvet készítenek. Az értekezlet témáját a tanszakvezető határozza meg a 

tanszakkal és az intézménnyel kapcsolatos feladatok alapján. A tanszaki értekezletek 

jegyzőkönyvét tanév végén leadják az intézményvezetőnek, valamint összefoglalót 

készítenek a tanszak éves munkájáról. 

8.6.3. Belső önértékelési értekezletei 

A csoport a tanév elején elkészíti munkatervét, meghatározza az önértékelési feladatokat 

és ennek értelmében határozza meg az értekezleteinek időpontját. 

8.6.4. Diákönkormányzat értekezleteinek tervezése 

A diákrendezvények sikeres lebonyolítása érdekében, valamint az intézmény 

működésével való vélemények kialakításakor, valamint a munkatervüknek megfelelően 

szervezik meg a diákönkormányzat értekezleteit. 

8.6.5. Szülői munkaközösség értekezletei 

Véleményezési, javaslattételi feladtok, rendezvények előkészítésekor, eltérések esetén, 

vezetői tájékoztatások, értékelésekkor, továbbá a működési szabályzatuk szerint hívják 

össze a szülői munkaközösségi értekezletek. 

8.6.6. Intézményi Tanács tervezett értekezletei 

Értekezlet 

dátuma 
Célja, főbb napirend Felelős 

2018. 09. 27. Tájékoztató a tanévi programokról, működésről, szabályzatokról, 

pedagógus életpálya modellről, a tanév kiemelkedő feladatairól, a 

tanév előkészítéséről. 

Intézményvezető 

2019. 02. 05. Félévi beszámoló az intézményről, az eredményekről, a következő 

félévi tervekről 
Intézményvezető 

2019. 06. 21. Tanév végi beszámoló. Eredmények, programok megvalósulása, 

következő tanévi tervek. Értékelés. 
Intézményvezető 

A tanács tagjainak kérésének értelmében, a tervezetteken felül is összehívható az Intézményi Tanács. 

Kaposvár, 2018. szeptember 16. 

 Nagy Tamás 

 intézményvezető 


