MUNKATERV
2018/2019.
Tanévnyitó értekezlet
2018. szeptember 3.
1.Helyzetelemzés
1.1 . Személyi feltételek
A tanév végén nyugdíjba vonult Róbert György blockflöte és dr. Szatmáriné
Nagy Erzsébet zongora tanárnő. Hartl Bence gitártanár külföldre távozott és
augusztusban elbúcsúzott iskolánktól a több mint 20 éve itt tanító Sólyomi Pál
klarinéttanár. Várhatóan az egész tanévben betegállományban lesz Balogh
Katalin fuvolatanárnő.
Helyükre érkezett pályázat útján Lázár Zsófia fuvolatanárnő illetve Lénárt
György gitártanár egész állásban, Kazi Tibor és Egri Márton klarinéttanárok fél
állásban.
Kollégáink közül 8-an jelentkeztek a 2019. évi pedagógusminősítésre, ketten
egyetemi kiegészítő képzésen vesznek részt.
Figyelemmel kísérjük a továbbképzéseket.
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.
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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.
Ősszel kerül sor a Nap utcai székhelyen a régóta szükséges tetőfelújításra egy, a
Klebelsberg Központ által benyújtott és elnyert pályázatnak köszönhetően.
Új zongorahangoló érkezik, aki reményeink szerint ugyanolyan színvonalas
munkát fog végezni, mint elődei.
2. A tanév kiemelt oktatási, nevelési feladatai
2.1. A tanév feladatai
A tavalyi, az évfordulók jegyében telt, igen mozgalmas év után idén nyugodtabb
évet tervezünk.
Az új kollégák munkájának figyelemmel kísérése a tanszakvezetők és az
iskolavezetés feladata.
Komoly figyelmet fordítunk a különleges bánásmódot igénylő tanulók
oktatására és felzárkóztatására.
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
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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.
Az idei nyári tábort Agárdon tartottuk június 18-24. között, ahol a hely
szelleméhez kapcsolódva vízi témájú zenékkel foglalkoztunk. Zenei és más
programokban idén sem volt hiány.
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, ezen a nyáron volt a jubileumi 25.,
Egyelőre az alábbi országos illetve regionális művészeti versenyeken tervezzük
növendékek indítását:
 Budapesti Járdányi Pál Szolfézsverseny
 Zathureczky Ede Hegedűverseny
Iskolánk ad helyszínt a XIV. Országos Oboa-és Fagottverseny budapesti
válogatójának.
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. Mivel valamennyien igen színvonalas
munkát végeznek, pótlékuk differenciálását nem tartom szükségesnek.
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4. A tanév helyi rendje
A tanév helyi rendje megegyezik a tanév rendjéről szóló 13/2018.(VI.14.) EMMI
rendelettel.

4.1. Tanítás nélküli munkanapok:
 október 13.: országos oboaverseny válogató
 november 10.: nevelőtestületi értekezlet és előadás
 december 1.: Sibelius klub és szolfézsverseny
 december 15.: karácsonyi rendezvény
 december 21.: igazgatói szünet
 június 14.: tantestületi kirándulás.
Az év végi vizsgaidőszak 2019. május 25-én kezdődik.
4.2. Tanítási szünetek:
 őszi szünet: 2018. október 29-november 2.
 téli szünet: 2018. december 21- 2019. január 2.
 tavaszi szünet: 2019. április 18-23.
4.3. Nyílt nap:
 április 25. 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.
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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.
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
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 igény szerint egyeztetünk.
Továbbra is kiemelt figyelmet fordítunk a tanügyi dokumentumok ellenőrzésére.

9. Eseménynaptár
Tervezett hangversenyek:
 október 2. kedd: növendék hangverseny a táborozókkal;
 november 22. csütörtök: növendékkoncert
 december 11. kedd: adventi koncert
 január 22. kedd: Magyar kultúra Napja
 február 14. csütörtök: farsangi-jazz koncert
 március 26. kedd: növendékkoncert
 április 26/27. (péntek/szombat). művésztanári hangverseny
 május ??? növendékkoncert, templomi koncert
 június 11. tanévzáró ünnepély
Saját szervezésű programjaink mellett természetesen a tanév közben érkező
külső felkéréseknek is igyekszünk eleget tenni és folytatjuk immár
hagyományos szerepléseinket (Idősek otthonai, Önkormányzat, Tisztviselőtelep,
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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, 2018. szeptember 20.

Katona Gáborné
igazgató
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