MUNKATERV
2021/2022.
Tanévnyitó értekezlet
2021. augusztus 31.
1.Helyzetelemzés
1.1. Személyi feltételek
A tanév végén elment iskolánkból Tapasztó Gábor zongoratanár, helyére Bakos
Judit érkezett. Hartvég Emese fuvolatanárnő vidékre költözött, az ő helyére
részmunkaidőban sikerült helyettest találni, Páris Alexandrát.
Új tanszakvezetőket választottunk: Oláhné Kovács Annát a billentyűs tanszakon,
Lénárt Györgyöt az akkordikus tanszakon.
További álláshelyeinkre is keresünk tanárokat, de sajnos nem sikerült találni. Ez
egyre inkább országos jelenség. Ez nem csak az álláshelyeket érinti, de
növendéklétszámunkat is kedvezőtlenül befolyásolhatja.
Idén 40 pedagógus, 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 általában rendelkezésre állnak, de az órabeosztás továbbra is komoly
problémát okoz a sűrűsödő délutáni elfoglaltságok miatt. Továbbra is
bizonytalansággal nézünk szembe a COVID miatt, figyelemmel kísérjük és
maximálisan betartjuk illetve betartatjuk az aktuális előírásokat úgy a székhelyen,
mint a telephelyeken.
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A Hangszercsere Program reményeink szerint folytatódik, örülünk a már
megérkezett új hangszereknek.
Zongorahangolónk kiváló munkát végez, a zongorák így jó állapotban vannak.
Reméljük, az új tanévben az eddigiekhez hasonlóan folytatódik a zongoráink
karbantartása, ami a nevelő-oktató munka alapfeltétele.
A többi hangszer karbantartására hangszerészünk segítségével kerül sor. A fúvós
hangszereket illetve cimbalmokat szakos mesterek javítják.

2. A tanév kiemelt oktatási, nevelési feladatai
2.1. A tanév feladatai
Továbbra is kiemelt feladat a KRÉTA-rendszer használata. Sajnos ezzel rengeteg
munkánk van, mert a tanulókat újra rögzíteni kell. Kollégáink a tavalyi évben
már ebben az informatikai rendszerben végezték a dokumentálást, reméljük, a
még meglévő hiányosságok is hamarosan korrigálva lesznek a fejlesztők részéről.
Komoly figyelmet fordítunk a különleges bánásmódot igénylő tanulók oktatására
és felzárkóztatására. Idén is megszervezzük a szakmai napot ebben a témában.
Kiemelt feladatunknak tartjuk, hogy a kevésbé motivált tanulók is képesek
legyenek a követelmények teljesítésére. Az iskolai leterheltség illetve az egyéb
szabadidős tevékenységek mellett figyelembe kell vennünk a szociális, családi
problémákat is.
A növendéklétszámunk elsősorban a COVID miatt tavaly kissé lecsökkent. Most
úgy tűnik, ismét több növendékünk lesz. Remélhetőleg idén is meg tudjuk
rendezni a korábban nagy sikert aratott, óvodásoknak szervezett hangversenyt,
amely tavaly a veszélyhelyzet miatt elmaradt. Felvesszük a kapcsolatot a kerületi
óvodákkal, hogy minél korábban megismerjék a zeneiskolát.
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Közös érdek, hogy tanulóink több évig tanuljanak zenét és maradjanak az iskola
növendékei. Kiemelt feladatunk ezért a már eddig is eredményesen végzett
közösségi nevelés, amelyet zenei eszközök segítségével és számos program
szervezésével formálunk. Régi álmunk, az iskolai zenekar tavaly már összeállt és
koncerten is bemutatkozott. Tervezzük a folytatást.
A hagyományos iskolai növendékkoncertek mellett szeretnénk idén is minél több
külső helyszínre elvinni tanulóinkat illetve szereplési lehetőséget biztosítani
számukra. 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.
Folytatjuk a nagy sikerű Sibelius-klubot, amely egyre több érdeklődőt vonz.
Remélhetőleg a beadott pályázatunk ismét nyertes lesz.
Tervezünk nyári tábort is.
Az alábbi országos illetve regionális művészeti versenyeken tervezzük
növendékek indítását, reméljük, a versenyek megrendezésre kerülnek:
• XVI. Országos Zongoraverseny
• XV. Országos Klarinétverseny
3. A munkaközösség-vezetők és egyéb tisztségviselők megbízása
Két új tanszakvezető kezd dolgozni: Oláhné Kovács Anna a billentyűs, Lénárt
György pedig az akkordikus tanszakon. A tanszakvezetők elkészítették és
egyeztették a tanszakok munkatervét, rendszeresen konzultálnak, tanszaki
összejöveteleket tartanak és továbbra is folytatják a tanszakok közötti
együttműködést. Valamennyien igen színvonalas munkát végeznek, összetartják
a kollégákat és figyelemmel kísérik munkájukat.
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4. A tanév helyi rendje
A tanév helyi rendje megegyezik a tanév rendjéről szóló 27/2021.(VIII.11.)
EMMI rendelettel.
4.1. Tanítás nélküli munkanapok:
• október 15.: országos oboaverseny válogató
• december 21.: igazgatói szünet
• február 3.: félévi értekezlet
• március 26.: szakmai nap
• április 22.: művésztanári koncert
• június 15.: tantestületi kirándulás
Az év végi vizsgaidőszak 2022. május 25-én kezdődik.
4.2. Tanítási szünetek:
• őszi szünet: 2021. október 25-29.
• téli szünet: 2020. december 21- 31.
• tavaszi szünet: 2022. április 1-6.
4.3. Nyílt nap:
• április 21. csütörtök
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5. Az iskolai munkaközösségek munkaterve
A tanszakvezetők munkaterveiket a budapesti és országos rendezvényekkel,
versenyekkel összhangban, valamit az iskola helyi sajátosságaira építve
készítették el, reméljük, sor kerül a programok megvalósítására.
Tanszaki munkatervek mellékelve.
6. Értekezletek
Az eltelt időszakhoz hasonlóan a tanévnyitó, félévértékelő és tanévzáró
értekezletek mellett tavasszal ismét szakmai napot tervezünk, amelyen aktuális
témával foglalkozunk.
Az iskolavezetés az iskola munkatervéhez illetve a mindennapok eseményeihez
kapcsolódóan napi rendszerességgel tanácskozik.
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.
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8. Az ellenőrzési terv
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 igény szerint egyeztetünk.
Továbbra is kiemelt figyelmet fordítunk a tanügyi dokumentumok ellenőrzésére,
ez most már elsősorban az elektronikus naplót jelenti.

9. Eseménynaptár
Tervezett hangversenyek:
• október 5.: növendék hangverseny a Zene világnapján;
• november 11.: növendékkoncert Márton-napon
• december 10. k: adventi koncert
• január 21.: Magyar Kultúra Napja
• február 16.: farsangi-jazz koncert
• március 25.: növendékkoncert Bartók születésnapján
• április 20.: kamarakoncert
• április 23.: művésztanári hangverseny
• május ??? növendékkoncert, templomi koncert
• június 10: tanévzáró ünnepély
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Saját szervezésű programjaink mellett természetesen a tanév közben érkező
külső felkéréseknek is igyekszünk eleget tenni és folytatjuk immár
hagyományos szerepléseinket. A kerületi helyszínek megfogyatkoztak, de
keressük a lehetőségeket új helyszíneken való fellépésekhez. Nagy űrt jelent,
hogy kiváló szervezőtanárunk nyugdíjba vonult és álláshelyére nem vehetünk fel
senkit hasonló munkakörben. Ő rengeteget tett az iskoláért és ezt a munkát most
is el kell látni.
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.
Költségterv:
• zongorahangolás: 90 ezer Ft/hó, összesen: 900.000 Ft.
• fúvós hangszerek karbantartása, javítása: 100 ezer Ft
• cimbalomhangolás: 100 ezer Ft.
• Versenyek költsége. 100 ezer Ft.
Összköltség:
1.200 000 Ft.

Budapest, 2021. szeptember 30.

Katona Gáborné
intézményvezető
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