MUNKATERV
2017/2018.
Tanévnyitó értekezlet
2017. szeptember 4.
1.Helyzetelemzés
1.1. Személyi feltételek
A tanév végén nyugdíjba vonult Gelencsér Gábor gordonkatanár helyére
félállásban Urbán Orsolya érkezett. Dobosné Szakács Anita gyermeket vár,
növendékeit két, határozott időre kinevezett kolléganő veszi át: Mohay Anna és
Pribay Valéria. A szintén babát váró Marosy-Tóth Franciska óráit Ördög Kata
fogja ellátni.
Idén is 41 pedagógus és 4 NOS álláshelyünk van és 4 technikai dolgozó segíti az
iskola munkáját.
1.2. Tárgyi feltételek
A telephelyeken a tanév kezdetén megtörténtek a szokásos egyeztetések. A
tavalyi tantermek rendelkezésre állnak, de az órabeosztás továbbra is problémát
okoz a délutáni elfoglaltságok miatt.
A szakmai kiadásokból nyilvántartásaink alapján még keveset használtunk fel,
így a tanév kezdetén felmérjük a szakmai eszköz igényeket és sor kerül azok
beszerzésére.
A nyáron nem történt semmilyen felújítás, pedig az irodákra már nagyon ráférne
legalább egy festés.
A zongorahangolás nem lett véglegesen megoldva, keressük a jó szakembert,
addig kollégánk és egy megbízott hangoló felügyeli a zongoráinkat.
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2. A tanév kiemelt oktatási, nevelési feladatai
2.1. A tanév feladatai
Ebben az évben hármas ünnepünk lesz: 50 éve alakult meg az önálló kerületi
zeneiskola, 25 éve költöztünk a Nap utcai központba és 1877-ben készült el az
épület. A jubileumi évet nagyszabású hangversenyekkel, évkönyv készítésével,
iskola kiállítással tervezzük megünnepelni.
November 21-én intézményi tanfelügyelet lesz iskolánkban, ehhez már az előző
tanévben megtettük a szükséges előkészületeket.
Az új kollégák munkájának figyelemmel kísérése a tanszakvezetők és az
iskolavezetés feladata.
Kiemelt feladatunknak tartjuk, hogy a kevésbé motivált tanulók is képesek
legyenek a követelmények teljesítésére.
A növendéklétszám megtartása érdekében idén is tervezzük a tavaly nagy sikert
aratott, óvodásoknak szervezett hangversenyt illetve felvesszük a kapcsolatot a
kerületi óvodákkal, hogy minél korábban megismerjék a zeneiskolát.
Annak érdekében pedig, hogy tanulóink több évig tanuljanak zenét és
maradjanak az iskola növendékei, további közös gondolkodásra és brainstormingra van szükség. A növendék megtartás egyik lehetősége a közösségi
nevelés, amelyet zenei eszközök segítségével és számos program szervezésével
formálunk. A hagyományos iskolai növendékkoncertek mellett szeretnénk idén
is minél több külső helyszínre elvinni tanulóinkat illetve szereplési lehetőséget
biztosítani számukra, ebben elsősorban szervezőtanárunk munkájára számítunk.
Növendékeink közül a legjobbakat országos és fővárosi szervezésű versenyeken
indítjuk illetve igény szerint szakirányú továbbtanulásra készítjük fel.
Továbbra is figyelemmel kísérjük a pályázatokat, reméljük, hogy kiírásra kerül
iskolatípusunkra is megfelelő.
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Igyekszünk a tavaly elnyert „Akkreditált Kiváló Tehetségpont” címnek
megfelelni.
Az idei nyári tábort Kismaroson tartottuk június 25-30. között, ahol a Kodályemlékévhez kapcsolódóan a Háry János daljátékkal ismerkedtek a gyerekek.
Sokat kirándultunk és érdekes programokon vettünk részt.
A tábor zárásaként ismét szép koncertet tartottunk, nagy örömünkre sok szülő
leutazott, hogy meghallgassa az egyéni produkciók mellett az immár
hagyományosan megalakult tábori zenekart.
Mivel a zenei tábort 1993-ben szervezte meg először Mendölyné Kiss Cecília
kolléganőnk, ebben az évben lesz a jubileumi 25., amelyet nagy örömmel
szervezünk meg!
Az alábbi országos illetve regionális művészeti versenyeken tervezzük
növendékek indítását:
 V. Nemzetközi Bartók Béla Zeneiskolai Zongoraverseny
 VIII. Ferenczy György Zongoraverseny
 XIV. Országos Gitárverseny
 IX. Országos Jeney Zoltán Fuvolaverseny
 Országos Cimbalomverseny
 Orbán György Zongoraverseny
 VI. Rados Dezső Fesztivál
 Tiéd a Steinway-hangverseny felhívás
A tavalyi évhez hasonlóan idén is több kolléga jelentkezett minősítésre és készít
portfóliót. Az iskolavezetés mindenben segíti munkájukat.
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3. A munkaközösség-vezetők és egyéb tisztségviselők megbízása
A tanszakvezetők színvonalas munkát végeznek, megbízásuk folyamatos.
Elkészítették

és

egyeztették

a

tanszakok

munkatervét,

rendszeresen

konzultálnak, tanszaki összejöveteleket tartanak és továbbra is folytatják a
tanszakok közötti együttműködést.

4. A tanév helyi rendje
A tanév helyi rendje megegyezik a tanév rendjéről szóló 14/2017. (VI. 14.) EMMI
rendelettel.

4.1. Tanítás nélküli munkanapok:
 november 15.: Józsefvárosi Közoktatási Nap;
 december 22.: igazgatói szünet
 február 2.: félévi értekezlet
 március 10.: értekezlet
 június 15.: tantestületi kirándulás.
Az év végi vizsgaidőszak 2018. május 25-én kezdődik.
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4.2. Tanítási szünetek:
 őszi szünet: 2017. október 30-november 3.
 téli szünet: 2017. december 23-2018. január 2.
 tavaszi szünet: 2018. március 29-április 3.
4.3. Nyílt nap:
 április 26. csütörtök
5. Az iskolai munkaközösségek munkaterve
A tanszakvezetők munkaterveiket a budapesti és országos rendezvényekkel,
versenyekkel illetve a budapesti tanszaki értekezleteken elhangzottakkal
összhangban, valamit az iskola helyi sajátosságaira építve készítették el.
Tanszaki munkatervek mellékelve.
6. Értekezletek
Az eltelt időszakhoz hasonlóan a tanévnyitó, félévértékelő és tanévzáró
értekezletek mellett ősszel és tavasszal aktuális illetve valamely érdekes
pedagógiai témával foglalkozó értekezletet tartunk.
A Közalkalmazotti Tanács szükség szerint ülésezik és rendszeresen tartunk
kibővített Iskolatanácsot a tanszakvezetők bevonásával.
Az Intézményi Tanács tagjai megismerték és véleményezték az iskola
munkatervét. A tagok körében annyi a változás, hogy a nyugdíjba vonult
Gelencsér Gábor helyére Sebestyén Gábort kértük fel, a szülőket pedig Mériné
Pillár Réka képviseli.
Az iskolavezetés az iskola munkatervéhez illetve a mindennapok eseményeihez
kapcsolódóan napi rendszerességgel tanácskozik.
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Magam rendszeresen részt veszek a tankerületi értekezleteken, a működtetést
érintő értekezleteken, a budapesti igazgatói munkaközösség értekezletein, a
Magyar Zeneiskolák és Művészeti Iskolák közgyűlésein, illetve egyéb
rendezvényeken, konferenciákon.
7. Nemzeti ünnepek, megemlékezések
A zeneiskolában annak sajátos jellege miatt nem tartunk központi ünnepséget a
nemzeti emléknapokon. A megemlékezésre az iskola hirdetőfalán kifüggesztett
tablók segítségével, könyvtáros tanárunk közreműködésével kerül sor.

8. Az ellenőrzési terv
Az intézményi tanfelügyelet előkészítése miatt is rendszeres óralátogatások
lesznek az iskolavezetés illetve a tanszakvezetők bevonásával és kiemelt
figyelmet fordítunk az új kollégák munkájára.
Fontosnak tartjuk és folytatjuk a tanszaki együttműködést, hospitálásokat,
konzultációs lehetőségek biztosításával illetve más módokon.
A fenntartóval és az intézményműködtetővel igény szerint egyeztetünk.
Továbbra is kiemelt figyelmet fordítunk a tanügyi dokumentumok ellenőrzésére.

9. Eseménynaptár
Tervezett hangversenyek:
 október 3. 1. kerületi növendékhangverseny
 november 7. növendékkoncert
 december 12. adventi koncert
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 január 23. hangverseny a Magyar Kultúra tiszteletére
 január 23. (magyar szerzők)
 március 6. kamarakoncert
 április 27. (péntek). művésztanári hangverseny
 május ??? növendékkoncert az óvodások részére
 június 12. tanévzáró

Saját szervezésű programjaink mellett természetesen a tanév közben érkező
külső felkéréseknek is igyekszünk eleget tenni és folytatjuk immár
hagyományos szerepléseinket (Idősek otthonai, Önkormányzat, Tisztviselőtelep,
Zászlómúzeum, Zenei könyvtár, Zenetudományi Intézet stb.) illetve új
helyszíneken való fellépéseket is tervezünk.
Szívesen helyet adunk külső rendezvényeknek is.
A jogszabályi változásokat igyekszünk naprakészen követni.
A munkatervet a Józsefvárosi Zeneiskola Alapfokú Művészeti Iskola
nevelőtestülete a tanévnyitó értekezleten elfogadta.

Budapest, 2017. szeptember 15.
Katona Gáborné
igazgató
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