
A DUNAÚJVÁROSI SÁNDOR FRIGYES ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI 
ISKOLA 

Szakmai Munkaterve 

a 2016-2017-es tanévre 

    Intézményünk a Dunaújvárosi Sándor Frigyes Alapfokú Művészeti Iskola Munkaterve a 
2016-2017-es tanévre a már hagyománnyá vált rendezvényeinket, szakmai programjainkat 
tartalmazza. 

A Munkaterv a 2016. augusztus 29-i tanszakvezetői és az azt követő tanszaki értekezleteken 
megvitatott és elfogadott programok alapján került összeállításra. Új kezdeményezéseink, 
szakmai programjaink – melyeken növendékeink, pedagógusaink vesznek részt, szorosan 
hozzátartoznak és összefüggenek városunk kulturális életével. Ezek közzé tartozik a Zenei 
Világnap, az Adventi koncert, az Újévi Gála, a Sándor Frigyes Hét és a Sándor Frigyes Díj 
kiosztása. 

Művészeti Iskolánk regisztrált tehetségpontként kiemelt figyelmet fordít a gyermekek egyéni 
sajátosságaira, kreativitásukra, csoportban való gondolkodásra neveljük őket a művészet 
eszközein keresztül. Kapcsolatot építettünk ki és szoros együttműködésben vagyunk több 
városi óvodával. 

Kapcsolatunkat szoros együttműködés jellemzi a Dunaújvárosi társintézményekkel, illetve a 
tankerülethez tartozó többi tehetségponttal. 

Iskolánk galériájában rendszeresen szervezünk kiállításokat, ahol bemutatkoznak városunk, 
illetve a térségből származó művészek, alkotók, ezzel is hangsúlyozva intézményünk 
nyitottságát a különböző művészeti ágak iránt. 

Részletes, hónapokra lebontott munkaterv: 

 

2016. augusztus 29. 

• Tanszakvezetői értekezlet, szakmai programok egyeztetése, a tanév menete. 

(felelős: igazgató-helyettes, tanszakvezetők) 

 

Augusztus 30-31. 

• Tanszaki értekezletek. A tanév menetének pontosítása, iskolai, megyei, országos 
versenyeken való részvételi szándék. 

(Felelős: tanszakvezetők, pedagógusok) 



Szeptember 1. 10.00. 

• Tanévnyitó Nevelőtestületi értekezlet. 

(Felelős: igazgató-helyettes) 

• Tűz- és munkavédelmi előadás 

(Felelős: igazgató, Újhelyi Richárd tűz- és munkv. felelős) 

Szeptember 2. 

• Pótfelvételi 

(Felelős: ált. ig.h., tanszakvezetők) 

Szeptember 5. 

• Pótbeiratkozás, szolfézs órarend elkészítése 

(Felelős: iskolatitkár, zeneismeret tanszak vezetője) 

Szeptember 6. 

• Növendék nyilvántartási adminisztrációs feladatok 

(Felelős: ált. igazgató-helyettesek., pedagógusok) 

Szeptember 7-8. 

• Órabeosztás 

(Felelős: igazgató-helyettesek, pedagógusok) 

Szeptember 9. 

• Órarend szerinti tanítás első napja 

 

Október 1. 16.00. 

• A Zene Világnapjára iskolánk névadója, Sándor Frigyes szobrának avatásával és tanári 
koncerttel emlékezünk meg.  

             Ezen a napon dolgozzuk le a 2016. október 31- ét. 

   (Felelős: igazgató-helyettesek, pedagógusok, rendezvényszervező) 

 



• A Gödöllőn megrendezésre kerülő Hárfa Fesztivál egy napjának megtekintését 
tervezzük az érdeklődő hárfás növendékek, és tanáraink számára.  
(Felelős: Nagy Veronika hárfa tanár) 

 

November 

• Óralátogatásokat tartunk a pedagógusainknál 
             (Felelős.: tanszakvezetők)  

 
• Nemzetiségi Esten játszik a harmonika zenekar Juhos Melinda vezetésével 

(Felelős : a zenekar vezető) 

• A hónap végén Népdaléneklési versenyt rendezünk növendékeink és a régióban 
működő alapfokú művészetoktatási intézmények növendékeinek részére  

      (Fel.: szolfézs tanárok) 

December  

• 17-én Adventi koncertet tarunk az Evangélikus templomban növendékeink és 
növendékeinkből álló zenekaraink részvételével. 
Ezzel a nappal dolgozzuk le a 2016. december 21-ét. 

            (Fel.: pedagógusok, rendezvényszervező) 

• Karácsonyi koncert az Eszterlánc tagóvodában 
(Fel: Pomposné Zelena Erzsébet) 
  

• A harmonika, és vonós zenekarunk szerepel az Adventi Randevú c. rendezvényen a 
Dózsa mozi előtti téren.  
(Felelős: zenekar vezetők) 
 

• Tanáraink karácsonyi hangversenyeket szerveznek, valamint tanszakonként féléves 
meghallgatásokat is tartunk az iskola „A” tagozatos növendékei részére.  
(Felelős: tanszakvezetők, pedagógusok) 

 

Január 

• Január 15.    Újévi Gála  

(Fel.: tanszakvezetők, pedagógusok, rendezvényszervező) 

• Január 13- „B”tagozatos növendékek félévi meghallgatása 

(Fel.: tanszakvezetők) 



 
• Január 201. 10.00  Félévzáró értekezlet 

 
• Tanszaki értekezletek   

(fel.: tanszakvezetők). 
 

• Téli Országos Harmonika Növendék Hangverseny Budapesten  

(Felelős: Juhos Melinda) 

 

Február 

• IX. ORSZÁGOS VERSENY A TOVÁBBKÉPZŐ ÉVFOLYAMOKRA JÁRÓ TANULÓK SZÁMÁRA 
Oltai Adrienne emlékére  – területi válogató, Dunakeszi  
(Fel.: Tótin István). 
 

• A vonós zenekar részvételével vetélkedővel egybekötött farsangi összejövetelt 
tartunk a vonós növendékek számára. 
( Felelősök: a tanszak tanárai) 

 
• Óralátogatások 

(Felelős: igazgató-helyettesek, tanszakvezetők) 
 

• Hagyományos rendezvényünk a „Jazz-café” – jazz-zenekarok  bemutatkozása  

(Fel.: Eged Márton, Kardos Antal) 

• A Szanyi Irma Alapfokú Zongoraversenyen (regionális szintű rendezvény) induló 

             növendékek tanszaki meghallgatása. 

           (felelős: tanszakvezető és a tanszak tanárai) 

• Február 24- tanítás nélküli munkanap, csapatépítő program 

(Felelős: rendezvényszervező) 

 

Március 

 

• 11-én  Regionális Vonós Találkozót tartunk. Meghívott előadó: Szászné Réger Judit a 
Liszt Ferenc Zeneművészeti Akadémia Tanárképző Szakának docense. 
(Felelős a vonós tanszak vezetője és tanárai) 

 
 

• Hangszerbemutató hangverseny a Napsugár Óvodában.  
(Felelős : Pomposné Zelena Erzsébet) 



 
• Tavaszi hangversenyt szerveznek a gitáros növendékeknek Kurucz Ádám és Baruts 

Bence gitár tanárok 
 

• 26-ánTavaszi Országos Harmonika Növendék Hangverseny Budapesten. 

( Fel. tanár: Juhos Melinda) 

• A szolfézs szakos tanárok lapról olvasási versenyt szerveznek az 1-4. osztályos 

növendékeknek. 

(Fel.: tanszakvezető) 

 

• IV. Szanyi Irma Alapfokú Zongoraverseny (regionális szintű rendezvény) Hermann 

László AMI, Székesfehérvár 

(Fel: tanszakvezető, tanszak tanárai) 

 
• Március 31- április 2. Fafúvós és vonós növendékeink részt vesznek a Szentendrén 

megrendezésre kerülő IX. ORSZÁGOS VERSENYEN a továbbképző évfolyamokra járó 
tanulók számára  Oltai Adrienne emlékére   
(felelős.: felkészítő tanárok) 
 

 

Április 

• Április 7-9. Fuvolista növendékeink részt vesznek a Balassagyarmaton megrendezett 
 X. ORSZÁGOS FUVOLA-DUÓ VERSENYEN  
(fel.: Tótin István) 
 

• Középiskolában tanuló növendékeink részt vesznek az idén Székesfehérváron megrendezett 
Fejér Megyei Diáknapokon. 
(Fel.: pedagógusok) 
 

• Április 11. Billentyűs tanszakunk megrendezi az immár hagyományos Iskolai Etűdversenyt az 
„A” tagozaton tanuló 1-5. évfolyamos növendékek részére. 
 

• Részvétel a Móri, a Pászti Miklós AMI-ban megrendezett XVI. Fejér Megyei 
Zongoraversenyen. 
(Fel.: tanszakvezető, a tanszak tanárai) 
 

• Április 24-27. Sándor Frigyes napok rendezvényei   
(Fel.: tanszakvezetők, pedagógusok, rendezvényszervező) 

 



 

 

Május 

• Iskolánk két napos, koncerttel és hangszerbemutatóval egybekötött nyílt 
napot szervez a város általános iskola 1., 2., és 3. osztályos tanulói számára. 
(Felelősök: tanszakvezetők,hangszeres tanárok) 
 

• Hangszerbemutató hangverseny a Margaréta Óvodában.  
(Fel.:: Pomposné Zelena Erzsébet) 
 

• Tanáraink év végi hangversenyeket tartanak. 
(Fel.: tanszakvezetők, hangszeres tanárok. 

 
• A fafúvós, rézfúvós és kamarazene tanszak Etűd versenyt szervez az „A” 

tagozatos növendékei részére.  
(Fel.: tanszakvezető, fúvós tanárok) 
 

• Év végi hangszeres vizsgák az „A” tagozatos növendékek számára 
(Fel.: tanszakvezetők, hangszeres tanárok) 

 

• Év végi szolfézs összefoglaló órák 

(Fel.: tanszakvezető, szolfézs tanárok) 

 

Június 

• "B" tagozatos növendékek év végi beszámolója 

(Fel.: tanszakvezetők, hangszeres tanárok) 

 

• Alapfokú Művészeti Vizsga, Záró Művészeti Vizsga.  

(felelősek: tanszakvezető, pedagógusok) 

 
• Év végi adminisztráció 

 (fel.: ig. helyettesek, tanárok) 
 

• Június 14. Évzáró hangverseny és bizonyítványosztás.  
(fel.: ig. helyettesek, pedagógusok) 
 

• Június 15. 10. Évzáró Nevelőtestületi Értekezlet 
 (Fel.: igazgatóhelyettes) 



 
• Június 19-20  Felvételi meghallgatások 

(Fel.: tanszakvezetők, pedagógusok) 
• Június 21-23. Visszairatkozás és beiratkozás a 2017-2018-as tanévre. 

                    (Fel.: iskolatitkár) 

 

Tanítás nélküli munkanapok:  2017. január 20. – félévzáró értekezlet; február 24.- 
csapatépítő program;  április 27.- Sándor Frigyes Hét- Gála;  május 2. – tantestületi 
kirándulás; június 15- évzáró nevelőtestületi értekezlet 

Áthelyezett munkanapok: 2016. október 31. áthelyezve 2016.október 1- jére ( Zenei 
Világnap – Sándor Frigyes szobrának avatása), 2016. december 21.- áthelyezve 2016. 
december 17-re. (Adventi koncert az Evangélikus templomban) 

 

Kiemelt rendezvényeink: 2016. december 17. Adventi koncert; 2017.január 15.  Gála 2017.; 
április24-27. Sándor Frigyes Hét.  

 Tanítási szünetek: őszi szünet: 2016. november 2-4-ig. Utolsó tanítási nap: október 28. 
(péntek), első tanítási nap: november 7. (hétfő); téli szünet: 2016. december 22-január 2-ig. 
Utolsó tanítási nap: december 21. (szerda), első tanítási nap: 2017. január 3. (kedd); tavaszi 
szünet: 2017. április 13-18-ig. Utolsó tanítási nap: április 12. (szerda), első tanítási nap: április 
19. (szerda). 

 

Országos Versenyek 

X. ORSZÁGOS FUVOLA- DUÓ VERSENY 

XI. ORSZÁGOS KONCZ JÁNOS HEGEDŰVERSENY 

XII. ORSZÁGOS KODÁLY ZOLTÁN SZOLFÉZS-ÉS NÉPDALÉNEKLÉS VERSENY 

IX. ORSZÁGOS ZENEKARI VERSENY 

IX. ORSZÁGOS VERSENY A TOVÁBBKÉPZŐ ÉVFOLYAMOKRA JÁRÓ TANULÓK SZÁMÁRA 
 Oltai Adrienne emlékére 
 

Szülőkkel való kapcsolattartás rendje intézményünkben 

Intézményünk specialitását tekintve a hangszeres oktatás egyéni foglalkozásban zajlik. A 
szülőkkel való kapcsolattartás folyamatos, pedagógusaink személyes kontaktust alakítanak ki 



növendékeik szüleivel a tanév elején zajló órabeosztás alkalmával. A tanév során a hónap 
végi koncertek, karácsonyi koncert, egyéb hangszeres fellépés kapcsán a szülő jelenléte 
elvárt és a rendnek megfelelően, alkalmuk nyílik érdeklődni gyermekük haladásáról, zenei 
fejlődéséről. A pedagógus minden esetben tájékoztatást ad, illetve a növendékek 
szerepeltetésével lehetőséget biztosít a szülőknek a tájékozódásra. 

Tehetséggondozás 

      Intézményünk Tehetségpontként kiemelt figyelmet fordít a zeneileg rátermett 
növendékekre. Ebben a tanévben is folyamatosan figyeljük azokat a pályázatokat, amelyek 
segítik a pedagógus kollégák munkáját. 

      A tanév folyamán tanári és növendék együtteseink, kamaracsoportjaink eleget tesznek a 
meghívásoknak és különböző rendezvényeken, ünnepségeken, hangversenyeken lépnek fel. 

Zenei pályára készülő növendékeink hangszeres és elméleti felkészítése folyamatos, 
konzultációkon való részvétel kötelező. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


