A DUNAÚJVÁROSI SÁNDOR FRIGYES ALAPFOKÚ
MŰVÉSZETI ISKOLA
MUNKATERVE A 2020-2021- es TANÉVRE

Készítette: Dőr Gabriella
Intézményvezető

„A zene a káoszból rendet teremt; a ritmus a széttartót egységbe fogja; a melódia a
megszakítottat folytonossá varázsolja; a harmónia az össze nem illőket összeegyezteti.”
Yehudi Menuhin

MUNKATERV 2020–2021- es TANÉV

Jogszabályi háttér
-A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvény 27. § (3) bekezdésnek megfelelően az

iskola éves munkatervet készít, valamint a 70. § (2) pontja értelmében a nevelőtestület dönt a
nevelési-oktatási intézmény éves munkatervének elfogadásáról.
-A nevelési –oktatási intézmények működéséről szóló 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 3. §
meghatározza a munkaterv tartalmát.
-A 2020-2021-es tanév rendjéről szóló 4/2017. (VI. 14.) EMMI rendelete
- Intézményünk szakmai munkáját meghatározza még: az intézmény Pedagógiai Programja és
Helyi tanterve

Helyzetelemzés
Tárgyi feltételek
A zeneiskola feladat ellátásához szükséges székhelye:
2400 Dunaújváros, Bartók Béla út 6/a.
Az intézmény tárgyi és működési feltételei jónak mondhatóak, mind a hangszerek, mind a
tantermek vonatkozásában. Megfelelő felszereltségű, tiszta, szép környezetben folyik az
oktatás, mindannyian arra törekszünk, hogy továbbra is barátságos, kellemes körülmények
várják a zenét tanuló növendékeinket.

A zeneiskola növendékeinek a hangszeres tanulmányok végzéséhez –a hangszerkölcsönzés
kereti között –megfelelő méretű és állapotú hangszert biztosít, melynek használatban való
karbantartását, felújítását az iskola végezteti el a működtető hozzájárulásával és
finanszírozásával. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma által meghirdetett Hangszercsere
Programnak köszönhetően új hangszerek megvásárolására is van lehetőségünk.
A zongorák hangolása és esetleges nagyobb javításai az előzetesen tervezett költségvetés
alapján történik.

Személyi feltételek
A Zeneiskola működtetéséhez szükséges személyi feltételek a törvényi előírásoknak
megfelelően a következők:
- intézményvezető 1 fő
- intézményvezető –helyettes 1 fő
- iskolatitkár 1 fő
- pedagógus 28 fő
- NOKS 2 fő
- technikai dolgozó 3 fő

Szakmai feltételek
A 2020/2021-as tanévet teljes szakos ellátottsággal indítjuk, az intézményben az oktatónevelő munkát a Nemzeti Köznevelési Törvényben meghatározott képesítéssel rendelkező
pedagógusok végzik.
A következő táblázat az azonos tárgyat tanító tanárok közösségét összefogó (szakmai
munkaközösségek, tanszakok) vezetőket (munkaközösség-vezetők) tünteti fel.

Tanszak

Tanszakvezető

Tanárok száma

Billentyűs

Matolcsi Katalin

6

Fafúvós-, rézfúvós és

Tótin István

5

Vonós és akkordikus

Juhos Melinda

10

Zeneismeret-, vokális-, jazz

Szabó Edina

9

kamarazene

billentyűs

Tanulói adatok:
Tanulók létszáma a 2020 –2021–es tanévben: 356
Tanulócsoportok száma: 28
- kötelező tárgy: szolfézs (előképző): 3
- kötelező tárgy: szolfézs (1-4. osztályig): 16
- kötelezően választható tárgy: zenetörténet: 7, jazz-elmélet: 2
- zenekarok: vonós zenekar: 1; harmonika zenekar: 1; fúvós zenekar: 1; jazz-zenekar: 2

Továbbképzések

Név

Óra

Továbbképzés jellege

Tágincevá Irén

30 óra

Szakmai továbbképzés

Balogh Zoltán András

30 óra

Szakmai továbbképzés

Szőts Judit

60 óra

Szakmai továbbképzés

Sütő Balázs

30 óra

Szakmai továbbképzés

Juhos Melinda

60 óra

Szakmai továbbképzés

A kiemelt figyelmet igénylő tanulókkal kapcsolatos pedagógiai tevékenység
Intézményünk tehetségponttá válása kapcsán kiemelt figyelmet fordítunk a
tehetséggondozással kapcsolatos programunkra, mely biztosítja a kiemelkedő tehetségű, zenei
pályára készülő növendékeink számára a felvételi vizsgára való sikeres felkészülést.

A 2020/21-es tanév kiemelt nevelési-oktatási feladatai
A 2020/21-es tanév helyi munkarendje
A tanév első napja: 2020. szeptember 1. (kedd)
Az utolsó napja: 2021. június 15. (kedd)
Első tanítási nap: 2020.szeptember 9. (szerda)
Utolsó tanítási nap: 2021.június 11. (péntek)
Őszi szünet: Utolsó tanítási nap 2020. október 22. (csütörtök), a szünet utáni első tanítási nap
pedig november 2. (hétfő).
Téli szünet: Utolsó tanítási nap 2020. december 18-án (péntek), az első tanítási nap 2021.
január 4-e (hétfő).
A tanítás első féléve 2021. január 22-ig tart. Ennek megfelelően az iskolában a féléves
meghallgatások 2020. december 7-18-ig, és 2021. január 4-20 -ig tartanak.
Félévi bizonyítványok egyeztetése 2020. január 21-22.
Tavaszi szünet: Utolsó tanítási nap 2021. március 31. (szerda), a szünet utáni első nap 2021.
április 7. (szerda).
A II. félév vizsgaidőszaka 2021. május 24-től június 11-ig tart.
A művészeti alap- és záróvizsga, valamint a „B” tagozatos növendékek vizsgája június 7, 8án kerülnek megrendezésre.
Év végi adminisztráció, bizonyítványok egyeztetése 2021. június 9-11-ig.
Év végi bizonyítványok kiosztása: 2021. június 14. (hétfő)
Tanévzáró Nevelőtestületi Értekezlet: 2021. június 15.
A tanév idejére eső államilag kijelölt ünnepek (munkaszüneti napok)
- október 23. (péntek)
- december 25-26. (péntek, szombat)
- 2021. január 1. (péntek)
- március 15. (hétfő)

- április 2. (Nagypéntek)
- április 5. (Húsvét hétfő)
- május 1. (szombat)
- május 24. (Pünkösd hétfő)
Ledolgozások:
2020.december 12. - Adventi koncert, december 24-e ledolgozása

Tervezett értekezleteink
2020. augusztus 24. Alakuló értekezlet
Témáink: Munkaközösség vezető választása, a beiratkozó növendéklétszám, óraszámok
egyeztetése. Felelős: Intézményvezető, intézményvezető- helyettes
2020. augusztus 25. Vezetői értekezlet
Téma: A tanév menetének a kialakítása, az intézmény fontosabb célkitűzései, események,
dátumok, tanítás nélküli munkanapok dátumainak meghatározása.
Felelős: Intézményvezető, intézményvezető- helyettes
2020. szeptember 1. Nevelőtestületi értekezlet
Intézkedési terv ismertetése.
A 2020/2021-es tanév munkatervének elfogadása, az első félév programjainak előkészítése.
Felelős: Intézményvezető, intézményvezető- helyettes
2020. november 18. Nevelőtestületi értekezlet
Témák: a félévi koncertek, meghallgatásokkal kapcsolatos tudnivalók megbeszélése, az Adventi
koncert műsorának és lebonyolításának konkretizálása.

2021. január 22. Félévzáró nevelőtestületi értekezlet
Témák: a tanév első félévének lezárása, a vizsgák, koncertek eredményeinek összegzése, a
pedagógiai munka értékelése. A második félév programjainak előkészítése, megbeszélése, a
lebonyolítás felelőseinek kijelölése.
2021. április 7. Nevelőtestületi értekezlet
Téma: a Sándor Frigyes Napok koncertjeinek megbeszélése, műsorok összeállítása, a
rendezvény zökkenőmentes lebonyolítása érdekében felelősök kijelölése.
2021. június 15. Tanévzáró nevelőtestületi értekezlet
Témák: a 2020-2021-es tanév összegzése, lezárása, értékelése.

Tanítás nélküli munkanapok
Időpont

Felhasználás célja

1. nap

2020. október 15.

Csapatépítő program

2. nap

2021. január 22.

Félévzáró Nevelőtestületi
Értekezlet

3. nap

2021. február 12.

Csapatépítő program

4. nap

2021. április 8.

Tanulmányi kirándulás

5. nap

2021. április 23.

Sándor Frigyes Hét
Gálakoncert
Tanári hangverseny

6. nap

2021. május 21.

Pünkösdi koncert

Rendezvényeink a 2020-2021-es tanévben
2020. október 1.
A Zene Világnapja alkalmából rendezett program, melynek első részében az iskola melletti
Sándor Frigyes Téren a zeneiskola zenekarai, (harmonika zenekar, fúvószenekar, együttesek,
jazz formációk) lépnek fel. (felelős: igazgató, tanszakvezetők, zenekarvezetők, kulturális
munkatárs)
Második rész: a „Jel” felavatása.
Az iskola keleti oldalán található területen helyet kap egy nonfiguratív zenei témájú „JEL”,
aminek célja, hogy a zeneiskolát elvégző fiatalok egy - a nevükre gravírozott - lakat
felhelyezésével szimbolikusan örökre összekössék életüket a zenével, a várossal. A „JEL”
részben famunkát tartalmaz, ami a Vasmű úton kivágott platán fák egyikének felhasználásával
készül. A tér kialakítását és az alkotások elhelyezését a Dunaújváros Megyei Jogú Város
Önkormányzata és a Dunaújvárosi Szonáta Zeneművészeti Alapítvány finanszírozza.

2020. december 12.
Adventi koncert az Evangélikus templomban, az iskola tanárai és diákjai közreműködésével.
(felelős: intézményvezető, kulturális munkatárs)

2021. január 9.
Újévi Gála a Bartók Kamaraszínház és Művészetek Házában. (felelős: kulturális munkatárs,
zenekarvezetők)
2021. február 17.
Farsangi növendék hangverseny (felelős: tanszakvezetők, tanszakok tanárai)
2021.február 25.
„Jazz-café” – jazz-zenekaraink bemutatkozó koncertje. (felelős: tanszakvezető, a tanszak
tanára)
2021.március 6.
Iskolánk által szervezett Regionális Vonós Találkozó (felelős: tanszakvezető, tanszak
tanárai, kulturális munkatárs)
2021. március 20.
Iskolánk által szervezett Regionális Zongora Találkozó (felelős: tanszakvezető, tanszak
tanárai, kulturális munkatárs)
2021. április 19-23. Sándor Frigyes Napok
- 19-én Növendékhangverseny
- 20-án Térzene
- 22-én Szülő- diák koncert, Vetélkedő
- 23-án Gála – Tanári koncert, Sándor Frigyes Díj átadása
(felelős: igazgató, igazgató-helyettes, tanszakvezetők, kulturális munkatárs)
2021. április 21.
Pünkösdi koncert – Mesterek és tanítványok az Evangélikus templomban (felelős:
tanszakvezetők, kulturális munkatárs)
2021.június 14.
Évzáró Gála a Bartók Kamaraszínház és Művészetek Házában. (felelős: igazgató, igazgatóhelyettes, tanszakvezetők, kulturális munkatárs)

Egyéb programok:

Augusztus


25-27-szolfézs órarend kialakítása
Felelős: intézményvezető-helyettes, tanszakvezető



26-28-ig - Tanszaki megbeszélések
Felelős: Tanszakvezetők

Szeptember


2- Pótfelvételi
Felelős: tanszakvezetők, az iskola tanárai



3-4 - Egyéni adminisztráció
Felelős: az iskola tanárai



7-8 – Szülői értekezletek, órabeosztások.
Felelős: az iskola tanárai



8 – Munka alkalmassági vizsgálatok ellenőrzése
Felelős: intézményvezető



9 – Az önértékelés folyamatának elindítása.
Felelős: Tósaki Kinga



16 - Az iskola munkatervének elkészítése
Felelős: intézményvezető

Október


1-jén zenevilágnapi rendezvények. Téravató koncert kamara formációkkal.
Felelős: igazgató, tanszakvezetők, zenekarvezetők, kulturális munkatárs



17- a harmonika zenekar Rácalmáson szerepel a Délszláv délutánon.
Felelős: Juhos Melinda



22- az év végén elmaradt, végzős növendékek koncertje.
Felelős: tanszakvezetők, kulturális munkatárs

November


2-án - részvétel a Filharmónikusok „Úton a zene” kamarakoncerten.
Felelős: kulturális munkatárs, tanszakvezetők



7-én „Banatski Sabor” népzenei találkozó Deszken, a harmonika zenekar utazása.
Felelős: Juhos Melinda



25-én Bach mindenkinek koncert.
Felelősek: tanszakvezetők és a tanszak tanárai



Óralátogatások.
Felelős: intézményvezető-helyettes, tanszakvezetők



Népdaléneklési verseny a növendékeink és a régióban működő alapfokú
művészetoktatási intézmények tanulói részére.
Felelős: szolfézs tanárok

December


12- én Adventi koncert az Evangélikus templomban, növendék- és tanári produkciók.
Felelős: kulturális szervező, tanszakvezetők



Minden tanár a növendékeivel karácsonyi hangversenyt tart.
Felelősek: tanszakvezetők és a tanszakok tanárai



Nemzetiségi Est Dunaújváros főterén, a harmonika zenekar fellépése.
Felelős: Juhos Melinda

2021. január:


9 - Újévi Gála
Felelős: kulturális szervező, zenekarvezetők



13- ”B” tagozatos növendékek félévi meghallgatása.
Felelősek: tanszakvezetők és a tanszakok tanárai



Félévzáró nevelőtestületi értekezlet. Adminisztráció.
Felelős: intézményvezető, intézményvezető.-helyettes



Félévi bizonyítványok kiosztása.
Felelősek: a tanszakok tanárai



31- én- Téli Országos Növendékbemutató Hangverseny Budapesten, harmonika szóló, kamara és zenekar produkciókkal képviseli a zeneiskolánkat.
Felelős: Juhos Melinda

Február


02-04 - Tanszaki értekezletek.
Felelős: tanszakvezetők



Óralátogatások a hónap folyamán.
Felelős: intézményvezető- helyettes, tanszakvezetők



17- Farsangi növendékhangverseny.
Felelős: tanszakvezetők, kulturális munkatárs



23 – a VI. Alapfokú Szanyi Irma Zongoraversenyen és a VI. ZeneVarázslat
Nemzetközi Négykezes Zongoraversenyen és Kurzuson résztvevő növendékek
meghallgatása.
Felelősek: tanszakvezető és a tanszak tanárai

Március


7- a XV. Országos Gitárverseny döntőjének látogatása Beke Beáta növendékeivel.
Felelős: Beke Beáta



VII. Országos Harmonika Verseny Területi válogatója Dunaújvárosban, az iskolánkban.
Felelős: intézményvezető, intézményvez.-helyettes, kulturális munkatárs



20-án - Zongora-találkozó megszervezése és lebonyolítása.
Felelős: kulturális munkatárs, tanszakvezető, a tanszak tanárai



24-26- Lapról olvasási verseny 4. osztályos korig.
Felelős. : Tanszakvezető, tanárok



26-28-ig - X. Országos Jeney Zoltán Fuvolaverseny
Felelős: Sütő Balázs



VI. ZeneVarázslat Nemzetközi Négykezes Zongoraverseny és Kurzus.
Felelős: tanszakvezető



30 –án - Hóvégi koncert
Felelős: kulturális munkatárs, tanszakvezetők



31-én - VI. Alapfokú Szanyi Irma Zongoraverseny.
Felelős: tanszakvezető

Április


09 -11-ig- XII. Országos Négykezes és Kétzongorás Verseny, Balassagyarmat
Felelősek: tanszakvezető és a tanszak tanárai



Az ütős tanszak növendékeinek látogatása a ceglédi dobmúzeumba.
Felelős: Müller Tamás



Medunarodni Susret Harmonikasa Nemzetközi Verseny, Pula
Felelős: Juhos Melinda



14 – Iskolai zongora etűd verseny.
Felelős: tanszakvezető, a tanszak tanárai



17-én Gödöllőre a VII. Országos Hárfaversenyre tervez látogatást Nagy Veronika a
növendékeivel.
Felelős: Nagy Veronika



19-23- Sándor Frigyes napok. Növendékek és tanárok részvétele a rendezvényen.
Felelős: intézményvezető, kulturális munkatárs, tanszakvezetők

Május


12 - Iskolai etűdverseny a fa- és rézfúvós tanszakon
Felelős: Tótin István



17- től - Év végi hangversenyek
Felelős: hangszeres tanárok



17-„ Kakaó koncert”- hangszerbemutató hangverseny az óvodások számára
Felelős: Kulturális munkatárs, tanszakvezetők



18 -19 – Nyílt napok
Felelős: tanszakvezetők, iskola tanárai



17 -21- Év végi szolfézs összefoglaló órák
Felelős: Szabó Edina



24– jún. 8.ig – Év végi meghallgatások
Felelős: Intézményvezető, intézményvez.-helyettes, tanszakvezetők



29 – Pünkösdi koncert az Evangélikus templomban „Mesterek és tanítványok”
Felelős: tanszakvezetők, szabadidő szervező

Június


1 - 8–ig- Hangszeres vizsgák

Felelős: tanszakvezetők


7-8 – alapfokú művészeti - és záróvizsgák
Felelős: tanszakvezetők, intézményvezető-helyettes



9 – „B” tagozatosok év végi beszámolója
Felelős: tanszakvezetők, intézményvezető-helyettes



9-11-ig- Év végi adminisztráció
Felelős: Intézményvezető, intézményvezető-helyettes, tanárok



14-Év végi Gála hangverseny és bizonyítványosztás
Felelős: szabadidő szervező, tanszakvezetők, iskola tanárai



15- Évzáró Nevelőtestület Értekezlet
Felelős: intézményvezető, intézményvezető-helyettes



21-26-ig- Zenekari tábor
Felelős: kulturális munkatárs, zenekarvezetők

Részvétel országos, regionális és megyei versenyeken


XV. Országos Gitárverseny



VII. Országos Hárfaverseny



IV. Országos Jazz-Zenei Verseny



X. Országos Jeney Zoltán Fuvolaverseny



XV. Országos Lubik Imre Trombitaverseny



X. Országos Maros Gábor Ütőhangszeres Szóló- és Duóverseny



XII. Országos Zongora Négykezes és Kétzongorás Verseny

Ellenőrzési és értékelési terv
Belső ellenőrzés
Ellenőrzés
ideje

